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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE  

TMIX SOLUÇÕES CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ nº 07.506.679/0001-34 
 

OTAVIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de separação de 

bens, nascido em 22/08/1991, natural da cidade de Parauapebas-PA, empresário, portador do 

CPF nº: 012.385.802-03, Carteira de Identidade Nº: 6472429 PC/PA, residente e 

domiciliado na Rua V8, S/N, QD 05, LT 15, bairro Parque Dos Carajás, Canaã Dos Carajás 

- PA, CEP: 68.537-000, Brasil. 

 

Sócio da empresa de nome empresarial TMIX SOLUÇÕES CONSTRUTORA LTDA, 

registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará sob o NIRE: 15201663468, com sede na 

Av. Anhanguera, S/N, QD 71, LT 47, Bairro Novo Horizonte III, Canaã dos Carajás – PA, 

CEP: 68.537-000, Brasil, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF 

sob o nº 07.506.679/0001-34. 

 

DO OBEJTO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

Construção de edifícios;  

Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;  

Atividades de apoio à produção florestal;  

Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;  

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;  

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;  

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;  

Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;  

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;  

Impressão de material para uso publicitário;  

Impressão de material para outros usos;  

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;  

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;  

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;  

Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;  

Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;  

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;  

Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e 

materiais semelhantes;  

Fabricação de estruturas metálicas;  

Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada;  

Produção de artefatos estampados de metal;  

Serviços de usinagem, tornearia e solda;  

Serviços de tratamento e revestimento em metais;  

Serviço de corte e dobra de metais;  
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Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores;  

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para 

veículos;  

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;  

Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapeuticos e equipamentos 

de irradiação;  

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;  

Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;  

Manutenção e reparação de válvulas industriais;  

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;  

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 

industrial e comercial;  

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados 

anteriormente;  

Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;  

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e 

construção, exceto tratores;  

Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não 

especificados anteriormente;  

Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;  

Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;  

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;  

Instalação de máquinas e equipamentos industriais;  

Gestão de redes de esgoto;  

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;  

Coleta de resíduos não-perigosos;  

Coleta de resíduos perigosos;  

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;  

Tratamento e disposição de resíduos perigosos;  

Usinas de compostagem;  

Recuperação de materiais não especificados anteriormente;  

Construção de rodovias e ferrovias;  

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  

Construção de obras de arte especiais;  

Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;  

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;  

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;  

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  

Construção de estações e redes de telecomunicações;  

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 

exceto obras de irrigação;  

Obras de irrigação;  

Montagem de estruturas metálicas;  

Obras de montagem industrial;  

Construção de instalações esportivas e recreativas;  

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;  
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Demolição de edifícios e outras estruturas;  

Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  

Perfurações e sondagens;  

Obras de terraplenagem;  

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;  

Instalação e manutenção elétrica;  

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração;  

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  

Instalações de Painéis publicitários;  

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 

públicas, portos e aeroportos;  

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;  

Serviços de pintura de edifícios em geral;  

Outras obras de acabamento da construção;  

Obras de fundações;  

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;  

Obras de alvenaria;  

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 

pessoas para uso em obras;  

Perfuração e construção de poços de água;  

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;  

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;  

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;  

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;  

serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;  

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;  

Serviços de borracharia para veículos automotores;  

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;  

Serviços de capotaria;  

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;  

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;  

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 

especificados anteriormente;  

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não 

especializado;  

Comércio atacadista de água mineral;  

Comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;  

Comercio atacadista de bebidas com atividades de fracionamento e acondicionamento 

associada;  

Comercio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente;  

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;  

Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 

laboratórios;  

Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;  
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Comercio atacadista de produtos odontológicos;  

Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;  

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e 

peças;  

Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;  

Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-

hospitalar; partes e peças;  

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; 

partes e peças;  

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;  

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;  

Comércio atacadista de material elétrico;  

Comércio atacadista de cimento;  

Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;  

Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras;  

Comércio atacadista de materiais de construção em geral;  

Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 

anteriormente;  

Comércio atacadista de embalagens;  

Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão;  

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos;  

Comércio varejista de bebidas;  

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;  

Comércio varejista de material elétrico;  

Comércio varejista de vidros;  

Comércio varejista de ferragens e ferramentas;  

Comércio varejista de materiais hidráulicos;  

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;  

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;  

Comércio varejista de pedras para revestimento;  

Comércio varejista de materiais de construção em geral;  

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;  

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  

Comércio varejista de artigos de iluminação;  

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para 

uso doméstico, exceto informática e comunicação;  

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 

anteriormente;  

Comércio varejista de artigos de papelaria;  

Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;  

Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  

Comércio varejista de artigos esportivos;  

Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos;  
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Comercio varejista de artigos de relojoaria;  

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;  

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;  

Serviço de transporte de passageiros;  

Transporte escolar;  

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;  

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 

interestadual e internacional;  

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.;  

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional;  

Transporte rodoviário de produtos perigosos;  

Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia;  

Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, 

exceto travessia;  

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto 

travessia;  

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, 

interestadual e internacional, exceto travessia;  

Transporte por navegação de travessia, municipal;  

Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional;  

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação;  

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;  

Estacionamento de veículos;  

Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;  

Organização logística do transporte de carga;  

Edição de livros;  

Edição de revistas;  

Produção de filmes para a publicidade;  

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;  

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente;  

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica;  

Serviços de arquitetura;  

Serviços de engenharia;  

Serviços de cartografia, topografia e geodésia;  

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;  

Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;  

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;  

Testes e analises técnicas;  

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;  

Agências de publicidade;  

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;  

Marketing direto;  

Consultoria em publicidade;  

Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;  

Pesquisas de mercado e de opinião pública;  
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Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;  

Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;  

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;  

Locação de automóveis sem condutor;  

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;  

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;  

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;  

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  

Aluguel de andaimes;  

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;  

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;  

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;  

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem operador;   

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;  

Outras atividades de serviços de segurança;  

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;  

Limpeza em prédios e em domicílios;  

Imunização e controle de pragas urbanas;  

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;  

Atividades paisagísticas;  

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;  

Fotocópias;  

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 

especificados anteriormente;  

Atividades de teleatendimento;  

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;  

Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;  

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 

anteriormente;  

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;  

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;  

UTI móvel;  

Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel;  

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;  

Atividades de apoio à gestão de saúde;  

Produção musical;  

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;  

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos;  

Lavanderias;  

Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente. 

  

CNAE FISCAL 

 

41.20-4/00 Construção de edifícios 

01.61-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
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02.30-6/00 Atividades de apoio à produção florestal 

14.12-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas 

sob medida 

14.12-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

14.12-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

14.22-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 

exceto meias 

16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 

18.11-3/02  Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 

18.13-0/01  Impressão de material para uso publicitário 

18.13-0/99 Impressão de material para outros usos 

18.22-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 

23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 

encomenda 

23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 

23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 

23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, 

gesso e materiais semelhantes 

25.11-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 

25.13-6/00 Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada 

25.32-2/01  Produção de artefatos estampados de metal 

25.39-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 

25.39-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais 

25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais 

29.50-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

33.11-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, 

exceto para veículos; 

33.12-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle 

33.12-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação 

33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 

33.14-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 

válvulas 

33.14-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 

33.14-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

instalações térmicas 

33.14-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação 

para uso industrial e comercial 

33.14-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 

especificados anteriormente 

33.14-7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 

33.14-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, 

pavimentação e construção, exceto tratores 
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33.14-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 

industriais não especificados anteriormente 

33.14-7-05 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 

33.17-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 

33.19-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 

anteriormente 

33.21-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

37.01-1/00 Gestão de redes de esgoto 

37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 

38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos 

38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

38.21-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 

38.22-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 

38.39-4/01 Usinas de compostagem 

38.39-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 

42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais 

42.13-8/00 Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas 

42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 

42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 

correlatas, exceto obras de irrigação 

42.22-7/02 Obras de irrigação 

42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas 

42.92-8/02 Obras de montagem industrial 

42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 

42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 

43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 

43.12-6/00 Perfurações e sondagens 

43.13-4/00 Obras de terraplenagem 

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica 

43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração 

43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

43.29-1/01 Instalações de Painéis publicitários 

43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material 

43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 
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43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção 

43.91-6/00 Obras de fundações 

43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 

43.99-1/03 Obras de alvenaria 

43.99-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 

43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

45.20-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

45.20-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  

45.20-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

45.20-0/04 serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  

45.20-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

45.20-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores 

45.20-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 

automotores 

45.20-0/08 Serviços de capotaria  

45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

45.30-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 

46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em 

produtos não especificados anteriormente 

46.19-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral 

não especializado 

46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral 

46.35-4/02  Comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerante  

46.35-4/03 Comercio atacadista de bebidas com atividades de fracionamento e 

acondicionamento associada 

46.35-4/99 Comercio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente  

46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 

segurança do trabalho 

46.45-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 

hospitalar e de laboratórios 

46.45-1/02 Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

46.45-1/03 Comercio atacadista de produtos odontológicos 

46.49-4/01 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 

46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar 

46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

agropecuário; partes e peças 

46.63-0/00 Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e 

peças 

46.64-8/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças 

46.69-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 

anteriormente; partes e peças 

46.71-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
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46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 

46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico 

46.74-5/00 Comércio atacadista de cimento 

46.79-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 

46.79-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 

46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

46.84-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 

especificados anteriormente 

46.86-9/02 Comércio atacadista de embalagens 

46.87-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e 

papelão 

46.87-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

47.23-7/00  Comércio varejista de bebidas 

47.41-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico 

47.43-1/00 Comércio varejista de vidros 

47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

47.44-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 

47.44-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

47.44-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados 

anteriormente 

47.44-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 

47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 

47.51-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 

informática 

47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

47.53-9/00  Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo 

47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 

47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 

47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 

eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 

especificados anteriormente  

47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 

47.62-8/00 Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 

47.63-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 

47.73-3/00 Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

47.83-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria 

47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

49.21-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros 

49.24-8/00 Transporte escolar 

49.29-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

municipal 
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49.29-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

49.30-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

municipal. 

49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

49.30-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

50.21-1/01 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 

50.21-1/02 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e 

internacional, exceto travessia 

50.22-0/01 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

municipal, exceto travessia 

50.22-0/02 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 

50.91-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 

50.91-2/02 Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e 

internacional 

51.12-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 

52.11-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda 

móveis 

52.23-1/00 Estacionamento de veículos 

52.29-0/99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas 

anteriormente 

52.50-8/04 Organização logística do transporte de carga 

58.11-5/00 Edição de livros 

58.13-1/00 Edição de revistas 

59.11-1/02 Produção de filmes para a publicidade 

63.19-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

63.99-2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 

anteriormente 

70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 

especifica 

71.11-1/00 Serviços de arquitetura 

71.12-0/00 Serviços de engenharia 

71.19-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

71.19-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

71.19-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 

71.19-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 

anteriormente 

71.20-1/00 Testes e analises técnicas 

72.10-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 

73.11-4/00 Agências de publicidade 

73.12-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 

comunicação 

73.19-0/03 Marketing direto 

73.19-0/04 Consultoria em publicidade 
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73.19-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 

73.20-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 

74.20-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 

74.20-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 

74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 

anteriormente 

77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 

77.19-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 

condutor 

77.21-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

77.31-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes 

77.32-2/02 Aluguel de andaimes 

77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

77.39-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

77.39-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 

andaimes 

77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 

especificados anteriormente, sem operador 

80.20-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  

80.20-0/02 Outras atividades de serviços de segurança 

81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 

81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 

81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 

81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

81.30-3/00 Atividades paisagísticas 

82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

82.19-9/01 Fotocópias 

82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 

não especificados anteriormente 

82.20-2/00 Atividades de teleatendimento 

82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

82.99-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 

82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 

especificadas anteriormente 

85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

85.99-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

86.21-6/01 UTI móvel 

86.21-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 

86.22-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento 

a urgências 

86.60-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 

90.01-9/02 Produção musical 

93.29-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente  
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95.21-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 

domésticos 

96.01-7/01 Lavanderias 

96.09-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente. 

 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes do contrato social permanece CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. 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 

 

TMIX SOLUÇÕES CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 07.506.679/0001-34 
 

OTAVIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado no regime de separação de 

bens, nascido em 22/08/1991, natural da cidade de Parauapebas-PA, empresário, portador do 

CPF nº: 012.385.802-03, Carteira de Identidade Nº: 6472429 PC/PA, residente e 

domiciliado na Rua V8, S/N, QD 05, LT 15, bairro Parque Dos Carajás, Canaã Dos Carajás 

- PA, CEP: 68.537-000, Brasil. 

 

Sócio da empresa de nome empresarial TMIX SOLUÇÕES CONSTRUTORA LTDA e 

nome fantasia MIX SOLUÇÕES, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará sob o 

NIRE: 15101323444, com sede na Av. Anhanguera, S/N, QD 71, LT 47, Novo Horizonte 

III, Canaã Dos Carajás - Pa. Cep: 68.537-000, Brasil, devidamente inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.506.679/0001-34. 

 

DO NOME EMPRESARIAL 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial TMIX SOLUÇÕES 

CONSTRUTORA LTDA e nome fantasia MIX SOLUÇÕES.  

 

DO ENDEREÇO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: AV. ANHANGUERA, S/N, QD 71, LT 

47, NOVO HORIZONTE III, CANAÃ DOS CARAJÁS, PA, CEP 68.537-000. 
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DO ENQUADRAMENTO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

DAS FILIAIS 

 

CLÁUSULA QUARTA. A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração do contrato. 

 

DO OBJETO E DA DURAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA. A Empresa tem por Objeto (s): 

Construção de edifícios;  

Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;  

Atividades de apoio à produção florestal;  

Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;  

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;  

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;  

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;  

Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;  

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;  

Impressão de material para uso publicitário;  

Impressão de material para outros usos;  

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;  

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;  

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;  

Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;  

Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;  

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;  

Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e 

materiais semelhantes;  

Fabricação de estruturas metálicas;  

Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada;  

Produção de artefatos estampados de metal;  

Serviços de usinagem, tornearia e solda;  

Serviços de tratamento e revestimento em metais;  

Serviço de corte e dobra de metais;  

Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores;  

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para 

veículos;  

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;  

Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapeuticos e equipamentos 

de irradiação;  

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;  
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Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;  

Manutenção e reparação de válvulas industriais;  

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;  

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 

industrial e comercial;  

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados 

anteriormente;  

Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;  

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e 

construção, exceto tratores;  

Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não 

especificados anteriormente;  

Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;  

Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;  

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;  

Instalação de máquinas e equipamentos industriais;  

Gestão de redes de esgoto;  

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;  

Coleta de resíduos não-perigosos;  

Coleta de resíduos perigosos;  

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;  

Tratamento e disposição de resíduos perigosos;  

Usinas de compostagem;  

Recuperação de materiais não especificados anteriormente;  

Construção de rodovias e ferrovias;  

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  

Construção de obras de arte especiais;  

Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;  

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;  

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;  

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  

Construção de estações e redes de telecomunicações;  

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 

exceto obras de irrigação;  

Obras de irrigação;  

Montagem de estruturas metálicas;  

Obras de montagem industrial;  

Construção de instalações esportivas e recreativas;  

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;  

Demolição de edifícios e outras estruturas;  

Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  

Perfurações e sondagens;  

Obras de terraplenagem;  

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;  

Instalação e manutenção elétrica;  

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
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Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração;  

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  

Instalações de Painéis publicitários;  

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 

públicas, portos e aeroportos;  

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;  

Serviços de pintura de edifícios em geral;  

Outras obras de acabamento da construção;  

Obras de fundações;  

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;  

Obras de alvenaria;  

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 

pessoas para uso em obras;  

Perfuração e construção de poços de água;  

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;  

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;  

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;  

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;  

serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;  

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;  

Serviços de borracharia para veículos automotores;  

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;  

Serviços de capotaria;  

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;  

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;  

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 

especificados anteriormente;  

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não 

especializado;  

Comércio atacadista de água mineral;  

Comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;  

Comercio atacadista de bebidas com atividades de fracionamento e acondicionamento 

associada;  

Comercio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente;  

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;  

Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 

laboratórios;  

Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;  

Comercio atacadista de produtos odontológicos;  

Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;  

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e 

peças;  

Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;  
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Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-

hospitalar; partes e peças;  

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; 

partes e peças;  

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;  

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;  

Comércio atacadista de material elétrico;  

Comércio atacadista de cimento;  

Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;  

Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras;  

Comércio atacadista de materiais de construção em geral;  

Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 

anteriormente;  

Comércio atacadista de embalagens;  

Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão;  

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos;  

Comércio varejista de bebidas;  

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;  

Comércio varejista de material elétrico;  

Comércio varejista de vidros;  

Comércio varejista de ferragens e ferramentas;  

Comércio varejista de materiais hidráulicos;  

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;  

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;  

Comércio varejista de pedras para revestimento;  

Comércio varejista de materiais de construção em geral;  

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;  

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  

Comércio varejista de artigos de iluminação;  

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para 

uso doméstico, exceto informática e comunicação;  

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 

anteriormente;  

Comércio varejista de artigos de papelaria;  

Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;  

Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  

Comércio varejista de artigos esportivos;  

Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos;  

Comercio varejista de artigos de relojoaria;  

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;  

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;  

Serviço de transporte de passageiros;  

Transporte escolar;  

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;  
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Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 

interestadual e internacional;  

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.;  

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional;  

Transporte rodoviário de produtos perigosos;  

Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia;  

Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, 

exceto travessia;  

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto 

travessia;  

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, 

interestadual e internacional, exceto travessia;  

Transporte por navegação de travessia, municipal;  

Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional;  

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação;  

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;  

Estacionamento de veículos;  

Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;  

Organização logística do transporte de carga;  

Edição de livros;  

Edição de revistas;  

Produção de filmes para a publicidade;  

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;  

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente;  

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica;  

Serviços de arquitetura;  

Serviços de engenharia;  

Serviços de cartografia, topografia e geodésia;  

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;  

Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;  

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;  

Testes e analises técnicas;  

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;  

Agências de publicidade;  

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;  

Marketing direto;  

Consultoria em publicidade;  

Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;  

Pesquisas de mercado e de opinião pública;  

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;  

Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;  

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;  

Locação de automóveis sem condutor;  

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;  

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;  
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Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;  

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  

Aluguel de andaimes;  

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;  

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;  

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;  

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem operador;  

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;  

Outras atividades de serviços de segurança;  

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;  

Limpeza em prédios e em domicílios;  

Imunização e controle de pragas urbanas;  

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;  

Atividades paisagísticas;  

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;  

Fotocópias;  

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 

especificados anteriormente;  

Atividades de teleatendimento;  

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;  

Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;  

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 

anteriormente;  

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;  

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;  

UTI móvel;  

Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel;  

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;  

Atividades de apoio à gestão de saúde;  

Produção musical;  

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;  

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos;  

Lavanderias;  

Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente. 

 

CNAE FISCAL 

 

41.20-4/00 Construção de edifícios 

01.61-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 

02.30-6/00 Atividades de apoio à produção florestal 

14.12-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas 

sob medida 

14.12-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

14.12-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
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14.22-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 

exceto meias 

16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 

18.11-3/02  Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 

18.13-0/01  Impressão de material para uso publicitário 

18.13-0/99 Impressão de material para outros usos 

18.22-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 

23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 

encomenda 

23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 

23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 

23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, 

gesso e materiais semelhantes 

25.11-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 

25.13-6/00 Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada 

25.32-2/01  Produção de artefatos estampados de metal 

25.39-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 

25.39-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais 

25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais 

29.50-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

33.11-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, 

exceto para veículos; 

33.12-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle 

33.12-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação 

33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 

33.14-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 

válvulas 

33.14-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 

33.14-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

instalações térmicas 

33.14-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação 

para uso industrial e comercial 

33.14-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 

especificados anteriormente 

33.14-7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 

33.14-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, 

pavimentação e construção, exceto tratores 

33.14-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 

industriais não especificados anteriormente 

33.14-7-05 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 

33.17-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 
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33.19-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 

anteriormente 

33.21-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

37.01-1/00 Gestão de redes de esgoto 

37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 

38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos 

38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

38.21-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 

38.22-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 

38.39-4/01 Usinas de compostagem 

38.39-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 

42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais 

42.13-8/00 Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas 

42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 

42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 

correlatas, exceto obras de irrigação 

42.22-7/02 Obras de irrigação 

42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas 

42.92-8/02 Obras de montagem industrial 

42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 

42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 

43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 

43.12-6/00 Perfurações e sondagens 

43.13-4/00 Obras de terraplenagem 

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica 

43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração 

43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

43.29-1/01 Instalações de Painéis publicitários 

43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material 

43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 

43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção 

43.91-6/00 Obras de fundações 

43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 

43.99-1/03 Obras de alvenaria 
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43.99-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 

43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

45.20-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

45.20-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  

45.20-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

45.20-0/04 serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  

45.20-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

45.20-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores 

45.20-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 

automotores 

45.20-0/08 Serviços de capotaria  

45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

45.30-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 

46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em 

produtos não especificados anteriormente 

46.19-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral 

não especializado 

46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral 

46.35-4/02  Comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerante  

46.35-4/03 Comercio atacadista de bebidas com atividades de fracionamento e 

acondicionamento associada 

46.35-4/99 Comercio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente  

46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 

segurança do trabalho 

46.45-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 

hospitalar e de laboratórios 

46.45-1/02 Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

46.45-1/03 Comercio atacadista de produtos odontológicos 

46.49-4/01 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 

46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar 

46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

agropecuário; partes e peças 

46.63-0/00 Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e 

peças 

46.64-8/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças 

46.69-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 

anteriormente; partes e peças 

46.71-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 

46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 

46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico 

46.74-5/00 Comércio atacadista de cimento 

46.79-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
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46.79-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 

46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

46.84-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 

especificados anteriormente 

46.86-9/02 Comércio atacadista de embalagens 

46.87-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e 

papelão 

46.87-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

47.23-7/00  Comércio varejista de bebidas 

47.41-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico 

47.43-1/00 Comércio varejista de vidros 

47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

47.44-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 

47.44-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

47.44-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados 

anteriormente 

47.44-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 

47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 

47.51-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 

informática 

47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

47.53-9/00  Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo 

47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 

47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 

47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 

eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 

especificados anteriormente  

47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 

47.62-8/00 Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 

47.63-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 

47.73-3/00 Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

47.83-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria 

47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

49.21-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros 

49.24-8/00 Transporte escolar 

49.29-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

municipal 

49.29-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

49.30-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

municipal. 
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49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

49.30-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

50.21-1/01 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 

50.21-1/02 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e 

internacional, exceto travessia 

50.22-0/01 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

municipal, exceto travessia 

50.22-0/02 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 

50.91-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 

50.91-2/02 Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e 

internacional 

51.12-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 

52.11-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda 

móveis 

52.23-1/00 Estacionamento de veículos 

52.29-0/99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas 

anteriormente 

52.50-8/04 Organização logística do transporte de carga 

58.11-5/00 Edição de livros 

58.13-1/00 Edição de revistas 

59.11-1/02 Produção de filmes para a publicidade 

63.19-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

63.99-2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 

anteriormente 

70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 

especifica 

71.11-1/00 Serviços de arquitetura 

71.12-0/00 Serviços de engenharia 

71.19-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

71.19-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

71.19-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 

71.19-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 

anteriormente 

71.20-1/00 Testes e analises técnicas 

72.10-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 

73.11-4/00 Agências de publicidade 

73.12-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 

comunicação 

73.19-0/03 Marketing direto 

73.19-0/04 Consultoria em publicidade 

73.19-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 

73.20-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 

74.20-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 

74.20-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 
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74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 

anteriormente 

77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 

77.19-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 

condutor 

77.21-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

77.31-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes 

77.32-2/02 Aluguel de andaimes 

77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

77.39-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

77.39-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 

andaimes 

77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 

especificados anteriormente, sem operador 

80.20-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  

80.20-0/02 Outras atividades de serviços de segurança 

81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 

81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 

81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 

81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

81.30-3/00 Atividades paisagísticas 

82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

82.19-9/01 Fotocópias 

82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 

não especificados anteriormente 

82.20-2/00 Atividades de teleatendimento 

82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

82.99-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 

82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 

especificadas anteriormente 

85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

85.99-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

86.21-6/01 UTI móvel 

86.21-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 

86.22-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento 

a urgências 

86.60-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 

90.01-9/02 Produção musical 

93.29-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente  

95.21-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 

domésticos 

96.01-7/01 Lavanderias 

96.09-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente. 
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CLÁUSULA SEXTA A empresa iniciou suas atividades em 30 de junho de 2005 e seu 

prazo de duração é por tempo indeterminado. 

 

DO CAPITAL 

 

CLÁUSULA SETIMA. A empresa tem o capital de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um 

real) cada, totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do país. 

 

Parágrafo Primeiro.  O capital social fica assim distribuído entre ao sócio: 

 

OTAVIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, com 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no 

valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) integralizado. 

 

Integralização %

OTAVIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 400.000 1,00 400.000,00 100%

TOTAL 400.000 400.000,00 100%

Capital Social
Sócio

Nº de 

Quotas

Valor 

Unit.

 
Parágrafo Segundo. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde 

solidariamente pela integralização do capital social. 

 

Parágrafo Terceiro. As quotas são indivisíveis. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a Sr 

OTAVIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, com poderes e atribuições de representação 

ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 

no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. 

  

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, 

proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

econômico, cabendo o sócio, os lucros ou perdas apuradas. 

 

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano 

a partir de resultado do período apurado. 

 

§ 2º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberara sobre as 

contas e designarão administrador (es), quando for o caso. 
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DO FALECIMENTO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará suas 

atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse 

destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

 

A DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, 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 propriedade.  

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica Eleito o foro de Canaã dos Carajás – PA para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

  

 

Canaã dos Carajás – PA, 13 de janeiro de 2022. 

 

 

 

OTAVIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

CPF: 012.385.802-03 
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