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ENVELOPE02 - TERMO DEABERTURA

À
COMlssAo ESPEOAL DE L1CITAçAO

Ret.: CONCORR~NCIA PÚBLICA N.• 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT WPT

o CONsóRCIO VAPT WPT CIDADÃO representado pela empresa líder SHOPPING DO

CIDADÃO SERVIÇOSE INFORMATICA SIA, inscrita no CNPJ n2 07.917.303/0001-12, com

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 62 andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de

N2 154 a abertura do presente envelope de N2 2 • DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO. CADERNO 3.

São Paulo 04 de janeiro de 2018.
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INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS

• c

~

VaptVupt
_li!

õóIA5



- - ---

~VAPTVy'PT
~IDADAO 00Q002

11.3.5.1. IV.) Indicação de 03 (três) responsáveis técnicos, sendo 01
(um) encarregado pela instalação física, 01 (um) encarregado pela
implantação dos serviços e 01 (um) pela operação das UNIDADES DE
ATENDIMENTO VAPT VUPT.
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INDICAÇÃO DERESPONSÁVEISTÉCNICOS

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017
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Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO
CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnQ07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6Qandar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, declara,
por meio de seus representantes legais abaixo assinados, para os fins previstos no
EDITAL, que os Senhores abaixo qualificados serão os responsáveis técnicos pelas
seguintes funções:

1. INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADÃO:

Rosalvo Alves de Sousa Junior, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CREA MG nQ
130730/0 e RNP 1408874733, CPF nQ 057.968.046-00, residente na Rua Marciano
Santos nQ320, 402, Jardim Finotti, Uberlândia- MG- CEP38408-112, será responsável
técnico pela instalação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão.

Bruno Ferreira Caramez, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREASPn° 200126475-5,
CPFsob o n° 037.761.337-16, residente e domiciliado Rua Dr. Augusto de Miranda 408,
apto 171, Bloco 02, Pompéia, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, será
responsável técnico pela instalação das Unidades de Atendimento Integrado ao
Cidadão.

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO declara que os Senhores qualificados acima irão
desempenhar suas funções durante todo período de instalação das referidas unidades.

2. IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADÃO:

Edmilson Fernandes Barbosa, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador
da carteira de identidade nQ 19.346.659-9, CPF NQ 101.145078-05, com endereço
profissional na Rua Ramos Batista nQ444 - 6Qandar - Vila Olímpia - São Paulo - SP-
CEP 04552-020, será o responsável técnico pela implantação das Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão.

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO declara que o Senhor qualificado acima ua
desempenhar suas funções durante todo período de instalação das referidas unidades.

oo1!i?r
_._--- ._ .......•
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, 3. OPERAÇÃODASUNIDADESDEATENDIMENTOINTEGRADOAO CIDADÃO:

~~ ';E~>., Plinio Ripari, brasileiro, separado judicialmente, Administrador de Empresas, portador
Óf ~~)dacarteira de identidade nº 9.416.928-] SSP/SP, CPFNº 069.318.168-02, com endereço
~"'i/ profissional na Rua Ramos Batista nº 444 - 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP -

iso.~ CEP04552-020, será o responsável técnico pela operação das Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão.

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO declara que o Senhor qualificado acima irá
desempenhar suas funções durante todo período de instalação das referidas unidades.

ÔRCIOVAPTVUPT ADÃO
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃOSERViÇOSE INFORMÁTICAS.A.

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

6

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, eEP: 1).4548-005
Vila Olimpl3 - Esquina com a Rua Funchal Sio Paulo. SP
PABX: (11

\~
.----------------------~------U~----lV 000753 !
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11.3.5.1. V.) Comprovação de experiência do responsável técnico
indicado para a instalação física das UNIDADESDEATENDIMENTO
VAPT VUPT, nos termos do inciso IV, acima, em serviços com
características correlatas e compatíveis com as desta Licitação,
mediante a apresentação de Certificado de Acervo Técnico expedido
pelo CREAou CAUde qualquer estado da federação.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO PARA
INSTALAÇÃO FíSICA DAS UNIDADES DE

ATENDIMENTO VAPT VUPT
ROSALVO ALVES DE SOUZA
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l1.3.5.V.
ACERVO TÉCNICO

VIDE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA ATENDIMENTO AO ITEM 11.3.5.1111
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CERTIDÃO DE REGISTRO
PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

-
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: Cf - 1688440/2017 Válida até: 31/03/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP,nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ROSALVOALVESDESOUSAJUNIOR

C.P.F.: 057.968.046-00

Endereço: Avenida JANDIRA,
MOEMA
04080-000 - SÃOPAULO- SP

Número de registro no CREA-SP: 5069007086
Registro Nacional do Profissional: 1408874733

Título(s) e atribuição(ões):

Expedido em: 27/02/2013

ENGENHEIROCIVIL
Do artigo 7° da Resolução218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2013 PARCELA ÚNICA baixada em 04/0312013

ANUIDADE: 2014 PARCELA ÚNICA baixada em 03/0412014

ANUIDADE: 2015 PARCELA ÚNICA NR. REC.4919-001672-4-5 quitada em 29/0112015

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA baixada em 10/0212016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.292Q-26901748 quitada em 0910612017

A presente certidão tem validade até 31 demarço de 2018, prazo limite para o
profissional quitar a anuidade do exercicio de 2018.

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados ~

acima descritos. ~ V
A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro f

Página: 1 de 2000763
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SERViÇO POBLlCO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: Cl - 1688440/2017 Página 2/2

sujeitando ora) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.cceaSD.oCQ.br

Código de controle da certidão: 926feaOa-fabd-4ac8-86cd-07f5a3642271.

Situação cadastral extraída em 23/11/201715:06:48 - Certidão reimpressa em 23/11/2017 15:08:10.

Emitida via Setviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.ora.br. Iínk Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI SUL, situada à Avenida: DOUTOR CAROOSO DE MELO, 1666, 10
ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04548-005, ou procure a unidade de
atendimento mais próxima.

SÃOPAULO,23 de novembro de 2017

000764

http://www.cceaSD.oCQ.br
http://www.creasp.ora.br.
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11.3.5. IV.
CURRíCULO lATTES
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Currículo do Sistema de Currículos lattes (Rosalvo Alves de Sousa Junior)

Rosalvo Alves de Sousa Junior
EndereçoparaacessaresteOI: htlp://latles.cnpq.br/9113915164448949
Últimaatualizaçãodocurríruloem11/01/2018

000012
11/01/201815:05

Profissional graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia (2007). Atua em
gestão de contratos durante a execução de obras de construção, participando das diversas etapas do
empreendimento, que envolve desde a concorrência, bem como a fase de pre-obra com
desenvolvimento de projeto, planejamento estratégico e definição das tecnologias de construção,
acompanhamento da execução dos serviços, até a entrega final da obra em operação ao cliente. Inclui
a seleção de profissionais para formação de equipe, participação em reuniões técnicas com o cliente e
consultores das diversas disciplinas da obra, contratações de sub-empreiteiros, coordenação do
desenvolvimento de projeto executivo, elaboração e controle de cronograma de execução, mobilização
da obra, execução dos serviços, acompanhamento das viabilidades junto as concessionárias de
utilidades (energia/água/esgoto/etc) e das documentações técnicas em exigência pela prefeitura do
local do empreendimento, aplicação de normas e processos de Qualidade ISO 9001 e Certificação LEED,
entrega final de obra ao cliente. capacidade em garantir que as atividades necessárias para
desenvolvimento do escopo contratual sejam cumpridas por meio de um plano de ação com distribuição
clara de entregáveis e com respectivo responsável. Ênfase em obras rápidas, de médio a grande porte,
empreendimentos comerciais/varejo de clientes multi nacionais, no total até o momento de 12 obras
iniciadas, concluídas e entregues ao cliente somando aproximadamente R$ 230.000.000,00 em
contratos e 170.000 m2 de obra distribuídos em 10 anos de atuação. (Texto infonnado pelo autor)

Identificação
~No-m-e--'-'---------~Salvo AlveSde--S-o-u-s-a--J-Un-iO-~------ _.- .. --.--~---- ---

Nomeem citações bibliográficas SOUSAJUNIOR,R.A.

Endereço
EndereçoProfissional ShoppingdoCidadão.

RuaRamosBatista
VilaOlímpia
04552020- SãoPaulo,SP- Brasil
Telefone:(11)987389998

Formação acadêmica/titulação
- - .. - ~-- -
2001 - 2007 Graduação em Engenharia Civil.

UniversidadeFederaldeUberlândia,UFU,Brasil.
Título:EstagioSupervisionado.
Orientador:EduardoJorgeHubaide.

Formação Complementar
~ -~ ---_.- ~--

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizaclI,do?id=K8875974E9 ooe'~(:(j

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizaclI,do?id=K8875974E9
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2006 - 2006

2006 - 2006

2005 - 2005

Extensão universitária em Participação no desenvolvimento de material didático
Sistemas Estruturais. (Carga horária: 120h).
Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Brasil.
Programa de Capacitação de Gestores de Empresas Mineradoras de Agregados.
(Carga horária: 30h).
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, SINDUSCON-
MG, Brasil.
Liderança e Gestão de Pessoas. (Carga horária: 16h).
Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Brasil.

Atuação Profissional
-"-- -~ ---- ." - -~

Vínculo: Autônomo, Enquadramento Fundonai: Engenheiro, Carga horária: 20

serviços técnicos espedalizados , Engenharia, .
serviço realizado
Serviços de Engenharia ..

I f;jlNu.ftí~a'1'3.p@}j11'JiIl@1liJfi~ ••rJt~
Vínculo institucional
2017 - Atua'
Atividades
10/2017 - Atual

vínculo: Contratado, Enquadramento Funcional: Engenheiro Civil, carga horária:
40, Regime: Dedicação exclusiva.
Planejamento/produção de obras de hipermercado EXTRAe PÃODE AÇUCARdo
Grupo GPAnas ddades de Contagem - MG / Maceió - AL / Cuiabá - MT / Campina
Grande? PB Planejamento/produção de obras de escolas públicas em Guarulhos -
SP.Planejamento/produção de obras do Shopping Pátio Maceió e da Faculdade
Pitágoras Maceió - AL. Período: ABRl07 a AGO/ll - Valor somatório dos contratos
envolvidos: R$ 162.500.000,00

Outras informações

1 @n'pí1ai($14Ji".film.,lJjg;n'bFriXU ••••• _
vínculo institucional
2007 - 2011

Vínculo: Contratado, Enquadramento Fundonal: Gerente de Contratos, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Gerenciamento de obra de hipermercados EXTRAdo Grupo pão de Açúcar (GPA)
nas cidades de Taubaté - SP,São José do Rio Preto - SP,Goiânia - GO. Participação
em obra de hipermercado do Grupo Wal-Mart na cidade de Poços de Caldas - MG
Gerendamento de obra de recuperação estrutural em hipermercado do WALMART
nas cidades de Brasma-DFe Goiânia - GO. Gerendamento de obra de atacadista
ATACADÂOdo grupo CARREFOURnas ddades de Cascavel-PRe Atibaia-SP Período:
MAl/12 a NOV/16 - Valor somatório dos contratos envolvidos: R$ 98.738.000,00.

Outras informações

1,:a:itt3lma,nbJlb~
Vínculo institucional
2012 - 2016

Vínculo institucional
2011- 2012

Outras informações

Vínculo: Contratado, Enquadramento Funcional: Engenheiro Ovil, Carga horária:
40, Regime: Dedicação exclusiva.
Planejamento/produção obra de atacadista ASSAÍ do Grupo GPA na cidade de Mogi
das Cruzes - SPPeríodo: AGO/ll a MAI/12 - valor somatório dos contratos
envolvidos: R$ 11.500.000,00

.!;
I000';

Vínculo: Contratado, Enquadramento Funcionai: Gerente de Contratos, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atuação na estruturação da construtora e busca de novos negócios.Outras informações

I6\(;i.;JijiiJi!;.1I.@.JIHUi~l;i3Ijiil;!.'~

Vínculo institucional
2017 - Atual

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visu alizacv. do?id=K8875974E9

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visu
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Áreas de atuação---..~-- --~-~-_.-------<
1. . __ .-Gra~de~re~ :"E;;-g-;'-;'hãria;;Área :-EngenhariaClvii:. - .

Idiomas

11/01/2018 15:05

Português
Inglês

Produções

Compreende Bem, Fala Bem, lê Bem, Escreve Bem.
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavetmente, Escreve Pouco.

•
Produção bibliográfica

Outras informações relevantes ._~_.-~~--_.-_._----- ---- <--~-_. ----
Profissional responsável técnico com registro de ART de cargo e função na ~~presa MPC.
Profissional com Certificados de Acervo Técnico registrados nos CREA~S do PR, GO e SP.
Profissional em busca de certificação PMP ? PMI Link para Acervo Técnico Completo:
https://www.dropbox.com/s/4v31rSf24vizkfi/ACERVO%20T%C3%89CNICO_Eng.%20Rosalvo%20Alves_~.pdf?
dl~O

Página gerada pelo Sistema Curr;ruloLattes em 11/01/2018 às 15:05: 10
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http://buscatextual.cnpQ_br/buscatextual/visu
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11.3.5. IV.
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE DE

NíVEL SUPERIOR
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Ubedándi3, :?./
Cnrso: Gradnação em Engenharia Civil

Reconhecimento: Decreto no" 78.555 de 11/10/76
D.O.U. 13/10/76
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11.3.5.6.
COMPROVANTE DE VíNCULO PROFISSIONAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

De um lado, SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S. A., pessoa jurídica de
direito privado com sede na Rua Ramos Batista, nQ444, 6Qandar, Vila Olímpia, São Paulo/SP,
CEP04552-020, inscrita no CNPJsob n° 07.917.303/0001-12, representada neste ato por seus
Diretores, Srs. Ricardo Rasera e Fernando Antonio Lourenço Graton Jr., doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE,

e de outro lado, ROSALVO ALVES DESOUSA JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, CREA MG NQ
130730/0 e RNP 1408874733, residente na Rua Marciano Santos, nQ320, 402, Bairro Jardim
Finotti, Uberlândia/MG, CEPo 38408-112, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO AUTÔNOMO,

têm entre si ajustado o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS ("CONTRATO") que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- O presente instrumento tem por objeto a contratação pela CONTRATANTE de serviços
a serem prestados pelo CONTRATADO AUTONOMO, de execução e gestão de engenharia civil
para a construção ou reforma de edificações de uso público para a implantação de Unidades
de Atendimento ao Cidadão no Estado de Goiás, do programa Vapt Vupt, que envolverá o
desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE nos consórcios, sociedades de propósito
específico ou subsidiária integral, decorrente de processo Iicitatório do referido Estado.

1.1.1- Ao CONTRATADO AUTÔNOMO caberá a responsabilidade técnica da prestação
dos servíços, atendendo todas as necessidades técnicas do projeto de engenharia civil para as
unidades Vapt Vupt.

1.2 - Para que o CONTRATADO possa cumprir fielmente as obrigações assumidas no presente
contrato e prestar os serviços adequadamente, a CONTRATANTE obriga-se a fornecer,
disponibilizar e quando necessário obter todos os dados, informações e documentos cwe
forem solicitados pelo CONTRATADO AUTÔNOMO, caso a caso. I XI
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1.3 - O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a remeter sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, relatório atualizado dos serviços sob sua responsabilidade, bem como
comparecer às reuniões que forem previamente agendadas pelas Partes.

1.4 - Sendo a atividade do CONTRATADO AUTÔNOMO estabelecida na cláusula l' do objeto,
atividade de resultado e não de meio, fica estabelecido que o valor contratado avençado na
cláusula segunda será devido condicionado ao resultado das ações.

cLÁUSULA SEGUNDA - PRECO

•
2.1 - Pela prestação dos serviços referidos no item 1.1 acima, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO AUTÔNOMO:

a) O valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) referente a execução de
levantamento preliminar das informações técnicas sobre as unidades Vapt Vupt;

b) Ultrapassado o prazo da alínea anterior, o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
por dia trabaihado, contra a emissão de recibo por esta última. O valor aqui definido será
corrigido anualmente pela variação do IPCA/IBGEe, na falta deste, por outro índice oficial
que efetivamente reflita a inflação ocorrida no periodo.

2.1.1 - O faturamento do valor mensai dos serviços contratados será apurado com
base em Timesheet a ser apresentado pelo CONTRATADO AUTÔNOMO junto com o Relatório
de Entrega de Serviços, e ambos revisados e aprovados pela CONTRATANTE.

•
2.2 - Os pagamentos de que trata o item 2.1 acima serão efetuados até o 15º (décimo quinto)
dia de cada mês subsequente à prestação dos serviços.

2.3 - Os tributos incidentes sobre os pagamentos referidos no item 2.1 acima ficarão a cargo
exclusivo da CONTRATADO AUTÔNOMO, que desde já autoriza a CONTRATANTE a proceder
às retenções que incidirem sobre referidos valores por força de lei.

2.4 - Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em favor da CONTRATADO
AUTÔNOMO, na conta corrente nº 29209-5 da agência 1901, Banco Bradesco.

2.5 - Em caso de inadimplência ou atraso no pagamento dos valores previstos no item 2.1
acima, independentemente de qualquer formalidade ou notificação, incidirão sobre os valores
em aberto:

•
a) juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês subsequente

obrigação, e

000773
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b) correção monetária apurada pela variação do INPC/IBGE entre a data do vencimento
da obrigação e a data do seu efetivo pagamento.

2.6 - As despesas em que a CONTRATADO AUTÔNOMO incorrer para execução dos serviços
objeto deste Contrato serão suportadas exclusivamente pela CONTRATANTE, mediante
antecipação, tais como transporte aéreo e estada em viagens ou reembolso, tais como táxi,
alimentação, reprografia, etc. Em qualquer hipótese, as despesas somente serão
reembolsadas pela CONTRATANTE mediante apresentação de comprovante idôneo pela
CONTRATADO AUTÔNOMO. Despesas acima de R$ 500,00 (quinhentos reais) deverão ser
previamente autorizadas pela CONTRATANTE.

cLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO CONTRATUAL

3.1 - O prazo do presente CONTRATO é de 12. (doze) meses contados de sua qata da
assinatura. Esse prazo será renovado automaticamente, não obstante uma das partes
manifestarem o contrário em até 30 (trinta) dias anterior a renovação.

cLÁUSULA QUARTA - RESCISÃOCONTRATUAL

4.1 - Este Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem prejUIZO das sanções
contratuais e/ou legais cabiveis e pagamento de eventual indenização por perdas e danos, em
qualquer das seguintes hipóteses:

4.1.1 - Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação de
qualquer das partes;

4.1.2 - Descumprimento, totai ou parcial de qualquer cláusula, condição ou disposição
do presente Contrato se, decorrido o prazo assinalado em notificação escrita da parte
prejudicada para a parte infratora, esta última não sanar a inadimplência.

4.2 - A CONTRATANTE poderá denunciar o presente Contrato a qualquer tempo e sem ônus
ou pagamento de indenizações ao CONTRATADO AUTÔNOMO, desde que notifique ao
CONTRATADO AUTÔNOMO por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIAlIDADE

Página 3 de 13
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5.1 - O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a manter sigilo e confidencialidade sobre as
informações, dados e documentos da CONTRATANTE, a que tiver acesso ou conhecimento
em razão e por força da execução do presente Contrato, obrigando-se, ain , a elar para que
seus possíveis prestadores de serviços, representantes, prq,€ res sucessores ou
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empresas subcontratadas adiram ao pacto de sigilo e confidencialidade que ora firmam, nos
termos do Anexo I deste Contrato.

5.2 - A obrigação de sigilo e confidencialidade permanecerá vigorando permanentemente
entre as Partes, mesmo após o término, denúncia ou rescisão do presente Contrato.

5.3 - A Parte que descumprir o pacto de sigilo e confidencialidade ora firmado (Anexo I), por
si ou por seus sócios, diretores, prepostos, empregados ou prestadores de serviços,
responderá pelas perdas e danos que causar.

5.4 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara para os devidos fins de direito não possuir
qualquer vínculo, de qualquer espécie, direta ou indiretamente, com membros dos Poderes
Legislativo e Executivo, em qualquer de suas esferas, sob pena de rescisão contratual, bem
como, sob pena de arcar com todos os prejuízos eventualmente experimentados pela
CONTRATANTE, ficando garantido a esta última o direito de regresso contra a CONTRATADO
AUTÔNOMO.

5.5 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara e garante, por si e possíveis procuradores, que
observará todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis no cumprimento deste contrato, em
particular, mas não apenas a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei Q 12.846/13), a Lei de Práticas
Corruptas Estrangeiras. dos Estados Unidos, a Lei Anti-suborno do Reino Unido (U.5. foreign
Corrupt Practices Act e UK Bribery Act), bem como os termos da Política de Conduta e
Integridade da CONTRATANTE.

5.6 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara e garante que conhece o disposto na Política de
Conduta e Integridade que faz parte integral do presente contrato, comprometendo-se a (i)
observar e aplicar as suas regras e eventuais atualizações, durante a vigência do contrato; e
(i i) divulgar a Política de Conduta e Integridade da CONTRATANTE, e eventuais atualizações,
para seus possíveis procuradores, exigindo-lhe a sua aplicação e observância, bem como da
legislação vigente.

5.7 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara, ainda, que aceitará receber treinamentos quanto
às regras da Política de Conduta e Integridade da CONTRATANTE.

5.8 -A qualquer momento durante a execução do presente contrato a CONTRATANTE poderá
verificar se as declarações previstas nas Clausulas 5.6 e 5.7, acima, estão sendo devidamente
cumpridas pelo CONTRATADO AUTÔNOMO.

cLÁUSULA SEXTA - DlSPOSIÇÔES GERAIS

OD07"""" ,J
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6.1 - Não se estabelecerá por força da presente contratação, entre as Partes ou entre cada
uma delas e os sócios, diretores, prepostos, empregados ou prestadores de serviços da outra,
vínculo de natureza trabalhista, previdenciária ou acidentá ria, devendo cada qual responder
por suas respectivas obrigações.

6.2 - No caso de uma das Partes ser responsabilizada por obrigações que são
comprovadamente da outra, a Parte devedora assumirá diretamente o pagamento ou o
cumprimento da obrigação, prestará diretamente as garantias que forem necessárias, indicará
seus próprios bens para penhora, assim como providenciará a substituição da Parte inocente
no polo passivo de demandas judiciais ou administrativas, indenizando-a por eventuais
perdas, danos e honorários profissionais que tiver dispêndio na sua defesa.

6.3 - O presente CONTRATO obriga não só as Partes, como também suas sucessoras a
qualquer título, inclusive em caso de fusão, cisão ou incorporação de qualquer delas, hipótese
em que a empresa resultante da reorganização societária permanecerá responsável pelas
obrigações aqui assumidas.

6.4 - A tolerância de qualquer das Partes, quanto ao atraso ou inadimplência da outra, não
caracterizará novação ou renúncia, podendo a parte prejudicada exercer os direitos que lhe
são garantidos por lei ou por este CONTRATO, quando melhor lhe convier.

6.5 - As Partes declaram que leram e entenderam todas as cláusulas e condições do presente
Contrato e do seu Anexo I, que representam e compreendem todos os entendimentos
mantidos por elas, prevalecendo sobre qualquer outro, escrito ou verbal.

6.6 - Ao término do contrato, pelas formas cabíveis, deverá a CONTRATANTE conceder
atestado de prestação dos serviços, com as atividades elencadas neste instrumento e outras
que eventualmente tiverem sido efetivamente contratadas e prestadas no curso do contrato,
desde que os serviços tenham sido prestados pelo CONTRATADO AUTÔNOMO de forma
adequada, efetiva e completa.

6.7 - A prestação dos serviços possui caráter não exclusivo. Deverá o CONTRATADO
AUTÔNOMO, na manutenção e vigência do contrato, abster-se de prestar consultoria para
empresas concorrentes da CONTRATANTE, que atuam no mesmo mercado, sob pena de arcar
com a rescisão do presente contrato e indenizar a CONTRATANTE pelas perdas, danos e lucros
cessantes que a violação desta obrigação lhe causar.

00077f)
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cLÁUSULA SÉTIMA - FORO

7.1- Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias ou litígios
decorrentes do presente Contrato, com expressa renúncia das Partes quanto a qualquer
outro, por mais privilegiado que outro seja ou venha a ser .
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Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, SHOPPING
DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S. A., pessoa juridica de direito privado com sede na
Rua Ramos Batista, nº 444, 6º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP04552-020, inscrita no
CNPJ sob n° 07.917.303/0001-12, representada neste ato por seus Diretores, Srs. Ricardo
Rasera e Fernando Antonio Lourenço Graton Jr., doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, de outro lado, ROSALVO ALVES DE SOUSA JUNIOR, brasileiro, engenheiro
civil, CREAMG Nº 130730/0 e RNP 1408874733, residente na Rua Marciano Santos, nº 320,
402, Bairro Jardim Finotti, Uberlândia/MG, CEPo 38408-112, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO AUTÔNOMO;

PREÂMBULO

CONSiDERANDO que para que o CONTRATADO AUTÔNOMO execute os serviços contratados,
a CONTRATANTE terá que revelar e entregar para a primeira documentos e informações de
sua própria titularidade, bem como de terceiros;

CONSIDERANDO que as condições e obrigações da CONTRATANTE e do CONTRATADO
AUTÔNOMO estão estabelecidas em instrumento próprio, do qual este Acordo é anexo;

CONSIDERANDO que as PARTES desejam ajustar as condições para o fornecimento de
informações confidenciais, bem como definir as regras relativas ao seu uso e proteção;

RESOLVEM as PARTEScelebrar o presente Acordo de Confidencialidade (doravante, Acordo),
que se regerá de comum acordo entre elas, pelas considerações acima, bem como pelas
cláusulas e condições a seguir:

1. OBJETIVO
1.1. O Objetivo deste Acordo é disciplinar as condições para o fornecimento e troca de
informações confidenciais entre as PARTES,abrangendo, inclusive, suas respectivas Empresas
Controladas, Controladoras, Coligadas, Subsidiárias e/ou Associadas, bem como definir as
regras relativas ao seu uso e proteção.

1.1.1. Entretanto, cada Parte permanecerá completamente livre para revelar ou não
informações confidenciais à outra PARTE, não havendo, pol1!anto, a obrigação no
fornecimento de tais informações, mas apenas e tão som t, que tal fornecimento,
se ocorrer, seja subordinado ao presente Acordo.
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1.2. As PARTES se responsabilizam civil e criminalmente pela veracidade, propriedade e
autenticidade das informações prestadas, bem como se responsabilizam pela eventual
omissão de informações que deveriam ser prestadas, visando afastar o induzimento vicioso
da (s) outra (s) Parte (s) à incorreta constatação dos fatos, dados e informações.

1.3. As PARTESdeclaram, ainda, que possuem meios de comprovar a origem das informações
apresentadas e que, em nenhuma hipótese, adquiriram as mesmas de maneira ilícita ou que
se encontram impossibilitadas de divulgar tais informações, conforme disposições legais,
assumindo total responsabilidade civil e criminal pela presente declaração.

2. DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
2.1. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a toda
e qualquer informação. dado ou documento que seja fornecido por uma Parte à outra ou
trocados entre elas.

2.2. Para os fins deste Acordo, "informação confidencial" significa qualquer informação,
documento, know-how e dados, sejam de caráter técnico ou não, em especial, mas não
somente, dados financeiros, estratégicos, previsões, conceito do negócio, processos e
procedimentos internos, propostas, bríefíngs, produtos e serviços, preços, valores, lista de
clientes e fornecedores, contratos e quaisquer outras informações ou documentos
transmitidos, revelados ou fornecidos, de propriedade de uma das PARTESe que estejam em
poder de uma Parte, doravante denominada "Parte Reveladora", e que sejam fornecidos à(s)
outra(s) Parte(s), doravante denominada(s) "Parte(s) Receptora(s)". Também será
considerada "informação confidencial" toda e qualquer informação desenvolvida pela Parte
Receptora que contenha, em parte ou na íntegra, a informação fornecida pela Parte
Reveladora.

2.2.1. A "informação confidencial" poderá se revestir de qualquer forma, seja oral, por
escrito, em qualquer forma ou substrato, corpóreo ou não, inclusive eletrônico, tais
como, mas não apenas, fórmulas, algoritmos, processos, projetos, croquis, fotografias,
plantas, desenhos, esquemas, rascunhos, conceitos de produtos e serviços, busíness
plan, balanços e balancetes, contratos públicos e privados, especificações, amostras
de idéia, listas de clientes, nomes de revendedores, listas de fornecedores, prestadores
de serviços e/ou distribuidores, dados cadastrais, preços e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, marcas e patentes.

3. LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIAlIDADE
3.1. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a
nenhuma informação confidencial que:

a) seja de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se
isso OCorrer em decorrência de ato ou omissão da Parte Receptora, nor si ou por seus'1sócios, acionistas, diretores, prepostos, empregados, prestadÔres de serviços,
representantes ou procuradores, cujas ações ou omissões ~rt'm diretamente na
divulgação culposa de referidas informações e desde ~!!,-~{rr;ente comprovada
sua responsabilidade; J "\~~~~<?\f ç~ ~ (,
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sua própria
comprovar

b) já esteja em poder da Parte Receptora, como resultado de
atividade/pesquisa, contanto que a Parte Receptora possa
inequivocamente esse fato;
c} tenha sido legitimamente recebida de terceiros, contanto que a Parte Receptora
possa comprovar inequivocamente que o terceiro não obteve a informação com
violação de pacto de sigilo e confidencial idade;
d} seja revelada/fornecida em razão de uma ordem judicial, somente até a extensão
de tal ordem, desde que a Parte Receptora tenha notificado a Parte Reveladora sobre
a existência de tal ordem previamente à sua revelação, possibilitando a Parte
Reveladora pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis para evitar ou retardar a
revelação da informação confidencial.

4. DIREITOS E OBRIGAÇÕES
4.1. Neste ato, as PARTES se comprometem e se obrigam a utilizar as informações
confidenciais fornecidas pela outra Parte exclusivamente para os propósitos deste Acordo,
mantendo sempre estrito sigilo de tais informações.

4.1.1. A Parte Receptora se compromete a não efetuar qualquer cópia da informação
confidencial sem o consentimento prévio e expresso da outra Parte.

4.1.2. Esse consentimento, entretanto, não será necessário para cópias, reproduções
ou duplicações marcadas com o termo "confidencial" em destaque, destinadas para
uso interno pelos sócios, acionistas, diretores, empregados, prepostos, prestadores de
serviços, representantes ou procuradores que necessitem conhecer tal informação
para a consecução dos objetivos deste Acordo, em cumprimento dos fins acima
referidos, conforme o item 4.2 abaixo.

4.2. O CONTRATADO AUTÕNOMO se compromete e se obriga a tomar todas as medidas
necessárias à proteção da informação confidencial da CONTRATANTE, bem como evitar e
prevenir revelação ou fornecimento a terceiros, exceto se devidamente autorizada por escrito
pela CONTRATANTE. Além disso, o CONTRATADO AUTÔNOMO terá direito de revelar a
informação a seus possiveis prestadores de serviços, representantes e procuradores que
efetivamente necessitem conhecê-Ias para os fins deste Acordo, desde que tais pessoas

. expressa e inequivocamente anuam e vinculem-se aos termos do presente Acordo.

4.3. Cada Parte permanecerá como única receptora e responsável pela preservação do sigilo
e confidencialidade de toda e qualquer informação eventualmente revelada pela outra Parte
em função deste Acordo.

4.4. O presente Acordo não implica a concessão, pela CONTRATANTE para o CONTRATADO
AUTÔNOMO, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação
a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro ireito relativo à
propriedade intelectual.
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informações confidenciais que venham a ser reveladas, bem como a não se estabelecer,
durante a vigência do presente Acordo e até S (cinco) anos após o seu término, por si própria
ou por terceiros, direta ou indiretamente, no mesmo ramo de atividades da CONTRATANTE.

4.6. As PARTES se obrigam a não utilizar, sob qualquer forma, o nome, nome empresarial,
marca registrada ou não, conjunto-imagem, imagem, domínio de internet ou qualquer sinal
identificador da outra Parte ou de empresa a esta relacionada, sem consentimento prévio,
expresso e por escrito.

4.7. O CONTRATADO AUTÔNOMO concorda que a violação do presente Acordo, pelo uso
indevido ou revelação não autorizada de qualquer informação confidencial pertencente à
CONTRATANTE causar-Ihe-á danos e prejuízos irreparáveis. Desta forma, a CONTRATANTE
será imediatamente considerada como legítima detentora do direito a tomar todas as
medidas extrajudiciais e judiciais, inclusive de caráter cautelar ou de antecipação de tutela
jurisdicional que julgar cabíveis para a defesa de seus direitos.

4.8. O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se por si, seus prestadores de serviços,
representantes, procuradores, sucessores ou empresas subcontratadas a manter o mais
completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, conceitos, projetos,
informações técnicas, comerciais, financeiras, estratégicas ou pessoais de que venha a ter
conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiados em razão deste Acordo, sejam
eles de interesse das PARTES ou de terceiros, não podendo sob qualquer pretexto divulgar,
revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob
pena de ficar sujeita à reparação das perdas, danos e lucros cessantes que a CONTRATANTE
sofrer.

4.9. O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a cientificar expressamente todas as pessoas que
tomarem conhecimento das informações confidenciais, sobre o caráter sigiloso delas,
tomando todas as medidas necessárias para que tais informações sejam divulgadas tão
somente àqueles que necessitem ter acesso a elas, para os específicos propósitos deste
Acordo, obrigando-se, ainda, a colher o "de acordo" destes numa cópia do presente
instrumento. É legítimo a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a exibição da relação de
pessoas ligadas ao CONTRATADO AUTÔNOMO que tomarem conhecimento das informações
confidenciais, bem como exigir a comprovação da anuência das mesmas aos termos deste
Acordo, sob pena de ficar caracterizada infração ao presente instrumento, passível de
incidência das penalidades nele previstas.

4.10. A obrigação de sigilo e confidencial idade de que trata este instrumento subsistirá
permanentemente, mesmo após o cumprimento das obrigações nele estipuladas e do prazo
estipulado na cláusula 7 abaixo, não podendo o CONTRATADO AUTÔNOMO utilizar-se de tais
informações a qualquer tempo ou para finalidade não prevista neste Acordo, ainda que ele
seja denunciado, resilido ou rescindido por qualquer das PARTES.
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CONTRATANTE
Aos cuidados de: Fernando Antonio Lourenço Graton Jr.
E-mail: fernando.graton@lshopcidadao.com.br
Endereço: Rua Ramos Batista, 444, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo. SP
Fone: (11) 3506-1100

CONTRATADO AUTÔNOMO
Aos cuidados de Rosalvo Alves de Sousa Junior
e-mall: rrasjrr(â),outJooLcolll
Endereço: na Rua Marciano Santos, nº 320, 402, Bairro Jardim Finotti, Uberlândia - MG
Fone: (034) 9 8408.6834

6. RETORNO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
6.1. Todas as informações confidenciais reveladas pela CONTRATANTE permanecerão sob
propriedade exclusiva desta, devendo a ela retornar imediatamente, assim como todas e
quaisquer cópias eventualmente existentes, assim que requerido pela CONTRATANTE ou por
ocasião do término do presente Acordo, seja qual for o motivo.

6.2. Quando da conclusão ou término da utilização das informações confidenciais, o
CONTRATADO AUTÔNOMO deverá eliminá-Ias imediatamente de seus arquivos, desfazendo-
se imediata e completamente de todas as informações confidenciais pertencentes à
CONTRATANTE, entregando declaração escrita a esta última, dando conta de que toda e
qualquer informação confidencial existente em seu poder foi devolvida ou destruída. A não
observação da obrigação aqui prevista será interpretada como prova de que o CONTRATADO
AUTÔNOMO ainda detém informações confidenciais em seu poder.

6.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO AUTÔNOMO poderá reter informações
confidenciais da CONTRATANTE, mesmo em caso de denúncia ou rescisão deste Acordo, seja
qual for a motivação do encerramento da relação jurídica das PARTES.

7. INíCIO DE VIGÊNCIA E DURAÇÃO
7.1. O presente Acordo entra em vigor na data de sua assinatura e será permanentemente
válido e eficaz, mesmo após o término do presente instrumento, conforme previsto no item
4.11 acima, excetuada apenas a ocorrência de alguma das hipóteses de limitação de
confidencialidade prevista na cláusula 3 acima.

8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
8.1. A relação de confidencialidade ora avençada será regida e submeter-se-á às leis
brasileiras.

8.2. Todas as obrigações assumidas no presente instrumento estarão suj 'tBs às normas legais
e regulamentares vigentes no Brasil, sendo qualquer questão daqui d cd'r>J1te dirimida pelo
foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia expressa a qual flftro foro, por mais
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9. cLÁUSULA PENAL
9.1. A violação de qualquer cláusula ou condição do presente ajuste que resulte na revelação
não autorizada e/ou uso indevido das informações confidenciais ou no estabelecimento de
concorrente direto ou indireto das PARTES,implicará no pagamento de uma multa de caráter
não compensatório, pela Parte Infratora em favor da Parte Inocente, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil de reais), sem prejuízo da apuração e reparação das perdas, danos e lucros
cessantes que a Parte Infratora causar à Parte Inocente.

9.1.1. A multa de que trata o item 9.1 acima deverá ser paga no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados do recebimento, pela Parte Infratora, da notificação que a Parte Inocente
fizer para comunicar a violação, devidamente acrescida de correção monetária apurada
entre a data da assinatura do presente instrumento e a data do efetivo pagamento, com
base na variação do IPCA/IBGE e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
incidentes a partir da notificação da Parte Infratora.

9.2. A violação ou descumprimento de qualquer cláusula deste Acordo, que não importe nas
consequências mencionadas no item 9.1 acima, resolver-se-á em perdas e danos, não sendo
aplicável a multa ali prevista.

9.3. Todo e qualquer valor devido por uma parte à outra, em razão de descumprimento de
cláusulas ou reparações decorrentes deste Acordo e que não for pago espontaneamente,
poderá ser cobrado pela via executiva judicial, uma vez que o presente instrumento constitui
título executivo para esse fim.

10. DISPOSiÇÕES GERAIS
10.1. Toda e qualquer omissão ou tolerância de uma Parte, quanto ao descumprimento ou
cumprimento parcial pela outra das obrigações ora assumidas será considerada mera
liberalidade, não gerando precedente nem direito adquirido de qualquer espécie à Parte
Infratora e não implicando em renúncia, remissão, novação, preclusão ou desistência de
qualquer natureza, podendo a Parte Inocente exercer os direitos que lhe são assegurados pela
lei e por este instrumento, a qualquer tempo. Ocasionais concessões de uma Parte à outra
serão consideradas eventos isolados, não importando em qualquer alteração dos termos
pactuados no presente Acordo.

10.2. Caso qualquer cláusula ou condição deste Acordo seja, por qualquer razão, reputada
inválida ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas todas as cláusulas e condições
restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a vontade das
PARTES.

10.3. O presente instrumento constitui a integralidade do contratado entre as PARTES, em
relação ao sigilo e confidencialidade das informações trocadas por elas e, salvo expressa
determinação em contrário, sempre prevalecerá, em caso de d' ).da, sobre eventuais
disposições constantes de outros instrumentos firmados entre as P li S
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10.4. Eventuais alterações do presente instrumento somente serão válidas se constantes de ~,úe'40

documento escrito, devidamente identificado como tal e assinado por todas as PARTES, nas > ~
pessoas de seus legitimas representantes legais. ~ "

O
s'10.5. Nenhuma das PARTES poderá transferir a terceiros. total ou parcialmente e sem o -

consentimento expresso e por escrito das outras, as obrigações contidas neste Acordo."<So

10.6. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os
herdeiros e sucessores (as) das PARTES a qualquer titulo, hipótese em que as empresas
resultantes da reorganização societária de qualquer delas permanecerão automaticamente
responsáveis pelas obrigações aqui assumidas, independentemente de qualquer formalidade.

11. RESPONSABILIDADE
11.1. As PARTEScontratantes declaram, sob as penas da lei, que consultaram todos os seus

, órgãos diretivos e deliberativos e obtiveram todas as autorizações e anuências necessárias
para assumir as obrigações previstas neste instrumento, bem como que os signatários do
presente instrumento são seus procuradores/representantes legais, devidamente
constituídos na forma dos respectivos Contratos ou Estatutos Sociais, com poderes para
assumir as obrigações contratadas.

E, por estarem assim contratadas, assinam o presente Acordo em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas, a tudo presente.

utubro de 2017.

~J~ iíifRATADo AUTÔNOMO
Rosalvo Alves de Sousa Junior
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RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO PARA
INSTALAÇÃO FíSICA DAS UNIDADES DE

ATENDIMENTO VAPT VUPT
BRUNO FERREIRA CARAMEZ
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ACERVO TÉCNICO

VIDE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA ATENDIMENTO AO ITEM 11.3.5.1111
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: 0-1706767/2017 Válida até: 31/03/2018

CERTIFY:AHOS, a ~Jen,~13 'l:Ia ~.£ ;m-.=-essaoa e :para as devidas fins que, fazenda
rever 05 ~ tieste Conselho, fui YeJifKada constar que 13profissi13nal abaix13 mencianada se
eKDI,L" ,£ljist>ado rnste CREA--SP,B3S .1EmKJs oa lei nr. 5.194, de 24 dezembr13 de 1966,
canfarme dadas abaixo. Certificamas, ainda,. face aa estabeledd13 na artigo 68 da referirla lei,

que a interessada nãa se encantra em débtta com a CREA-SP,.

Nome: BRUNOFERREIRACARA."o\EZ.
C.P.F.: 037.761.337-16

Endereço: Rua OR. AUGUSTO DE MIRANDA, 408 AP 171 BL 02
PERDIZES
05026-000 - SÃO PAULO - SP

Número de Iegísb o noCR£A-5P: 5062571200£lq)edido em: 27/11/2007
Regísbu Mitciot>.af do Profissional: 2001264755

Título( s) e atribuição(õe5.}:

ENGENHEIRO CML

Da artiga 70 da Resaluçãa 218, de 29 de junho de 1973, da CONFEA.

ANUIDADE: 2013 PARCElA ÚNICA NR. REC .4922-5509A8-3-<I quilalIaea 3"..o~
ANUIDADE: 2014 PARCELA ÚNICA NR REC 4922-546824-4-5 quitada em 1310812014

ANUIDADE: 2015 PARCELA ÚNICA NR. RECA922-269105-5-2 quitada em 06/0212015

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA baixada em 26/0112016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA baixada em 2310312017

Aprese lte certidão tem validade até 31 de l:iJafiÇOde2018, pr.rzu limite para o
profissional quitar. li anuidade do exedciv de 201.8.

Esta certidão não quita nem invaJ.idaqualquer débito ou infração em nome dota)
p,ufissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A faJ.sifkação deste documento constituí-se em crime previsto na Código Penal

O(}0788 7"'
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-8P

Continuação da Certidão: CI - 1706767/2017 Página 2/2

~ o(a} i1',m:~,..(a}i1 mmperenre ação penale(ou processo ético respectivo.

Código de controle da oertidii'=WV223Z-l>O~86b5-db2J3fU_.

Situação cadastral exb.aída f!m"2B.1J.2I2D.17 .1Q:05;57.

Emitida via serviçus Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.CTeasp.oro.br. link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGIOESTE,situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA UMA 1059, 1059,
TÉRREO, PINHEIROS, SÃo PAULD-SP, eEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento
mais próxima.

SÃo PAULO,28 de dezembro de 2017

000789
Páo;na, 2 de 2 ~

"

http://www.CTeasp.oro.br.
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I Currículo do Sistema de Currículos Laltes (Bruno Ferreira Caramez)

Bruno Ferreira caramez
Endereçopara acessareste OI: http://1attes.cnpq.br/1884058330379410
Última atualizaçãodo currículo em 11/01/2018

000037
11/01/201814'32

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro(2002).
Atualmente é Sócio Administrador da Construtora Ibérica LIDA e Engenheiro da Shopping do Cidadão
serviços de Informática S.A.. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Construção
Civil. (Texto gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)

Identificação
-------------------------------------Nome

Nome em citações bibliográficas

Endereço

Bruno Ferreira caramez1;'.
CARAMEZ, B. F.

Formação acadêmica/titulação----_._--~,--_ .._---- ._-----_._----------------"---~~-----
1996 - 2002

Atuação Profissional

Graduação em Engenharia Civil.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.
Título: Calculo Estrutural de prédio de três pavimentos.
Orientador: Heitor Barreto Correa.

Shopping do Cidadão Serviços de Informática S.A., SHOP DOCIDADÃO,Brasil.
Vínculo institucional
2017 - Atual

Atividades
10/2017 - Atual

Vínculo: Prestador de Serviços Autônomo, Enquadramento Fundonal: Engenheiro,
Carga horária: 20

serviços técnicos especializados, Engenharia, .
Serviço realizado
Serviços de Engenharia ..

Vínculo institucional
2015 - Atual
Outras informações

Construtora Ibérica LTOA,IBéRICA, Brasil.

Vínculo: Outro (especifique), Enquadramento Fundonal: Sócio Administrador
2015 Grupo UZEDA: Pátio de remoção de veículos para a CET e edifído ~
administrativ%percaional; 2016 Grupo CCR/INVEPAR{OTP - ViaRIO: Construção
de lajes para suporte dos Eletrocentros; Grupo CCR{INVEPAR{OTP - ViaRIO : Obras
civis nas edificações na área da sede da Concessionária, nas áreas 06 e 07 (SAL) e ~
reservatórios nas áreas entre os túneis da Ugação Transolímpica; Grupo .
CCR{INVEPAR{OTP - ViaRIO: Construção da Cabine Primária do Etetrocentro e da .
Fossas Séptica da Sede; Grupo CCR/INVEPAR{OTP - ViaRIO: Complementação doi

O -, '"\' .•
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2780196UO UU ,.91 P gina 1 de 7
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fechamento dos vãos das passagens de pedestres nas portas de emergência do
túnel do Engenho Veiho; Grupo CCR/INVEPAR/OTP ViaRIO: Obras do muro de
fechamento da CMI e rampa de subida; Grupo CCR/INVEPAR/OlP - ViaRIO:
serviços de urbanização na Rua Adauto Botelho e na Rua sampaio Corrêa; Grupo
CCR/INVEPAR/OlP - ViaRIO: Serviços de Urbanização na Avenida Marechal
Fontenelle, Rua carlos Pontes e no Aceso à Magalhães Bastos; 2017 Grupo
CCR/INVEPAR/OlP - ViaRIO: Serviços de execução de plataforma "by pass" na
estação Baiúna do BRT da ligação Transolímpica; Grupo CCR/INVEPAR/OlP -
ViaRIO: Serviços de execução para canaleta ACO na estação BRT Marechal
Fontenele na ligação Transolímpica; Grupo CCR - Via Oeste: Recuperação de talude
localizado na SP-280 km 63+800 e drenagem localizado na SP-270 km 58+500

ZETTA Infra-estrutura S.A., ZETTA, Brasil.

Vínculo institucional
2014.2015

Outras informações

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: DIRETOR DEENGENHARIA, carga
horária: 44, Regime: Dedicação exdusíva.
- Responsável pela Engenharia nos Projetos da Área de Logísticas (Rodovias,
Ferrovias e Portos); - Analise crítica de todos os projetos e especificações técnicas
do setor de concessões, seja ele na parte do CAPEX ou do OPEX; - Analise física,
Estruturação, Orçamentação e Pianejamento do Investimento de todo os CAPEX e
dos OPEX dos negócios estudados; - Coordenação da Modelagem financeira dos
negócios; - Auxilio na estruturação dos seguros e Garantias; - Estudo para
aquisição dos equipamentos necessários para a Mobilização da Concessão; -
Montagem dos termos de referência para contratação dos Projetos Executivos,
além do Gerendamento e execução de todo o processo da concorrênda com as
empresas participantes, até a montagem da minuta de contrato e assinatura; -
Mobilização para implantação das estruturas de OPEX e CAPEX do primeiro contrato
assinado da ZETTA; - Auxilio nas relações comercias com possíveis vendedores ou
licitantes dos ativos estudados; - Gerenciamento do Projeto para concessão na
parte ambiental das estações de Tratamento de Água, Condensado e Esgoto, além
também da captação e do Emissário para a Refinaria PREMIUM da Petrobrás em
Bacabeiras/MA

Outras informações

Vínculo institucional
2013 - 2014

Construtora OAS, OAS, Brasil.

Vínculo: , Enquadramento fundonal: Gerente de Contratos, carga horária: 44,
Regime: Dedicação exdusiva.
- Ser responsável pela execução da obra, cumprindo as metas pré-estabelecidas de
qualidade, prazo e rentabilidade; - Analise critica de todos 05 projetos e
especificações técnicas do setor de terraplanagem e pavimentação; - Otimizar
resultados através da radonalização dos custos operadonais; - Manter excelente
relacionamento com o cliente; ->Gerenciar a relação com fornecedores e
prestadores de serviços; - Buscar novas tecnologias e/ou métodos construtivos que
otimizem os resultados da obra (rentabilidade, qualidade e prazo); - Coordenar e
assegurar a integração da equipe da obra; - Zelar pelos equipamentos alocados; -
liderar e ser responsável pelos recursos humanos da obra, aprovando sua alocação
e buscando seu desenvolvimento profissional e motivação; 1. Operadonal Obras -
AEROPORTO INTERNACIONAL ANDRÉ FRANCO MONTORO - GUARULHOS - SP,
Gerente responsável por toda a infraestrutura, terraplanagem e pavimentação. -
Execução da nova pista de Taxiamento, homologada para código F - PR-A; -
Execução do novo pátio de estacionamento remoto para aeronaves até código F -
Pátio 09; - Execução de novo pátio de estacionamento de aeronaves código F para
o futuro terminal de passageiros - Pátio 06 e 05; - Execução dos canais de macro-
drenagem para escoamento de todas as águas pluviais do aeroporto; - Execução do ~
novo viário para o acesso ao novo terminal de passageiros; - Execução de toda
terraplanagem para a execução do novo terminal de passageiros -lPS-3; ~

Vínculo institucional
2009 - 2010 Vínculo: , Enquadramento Fundona!: Líder Operacional, carga horária: 44, Reg~, :000792
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Vinculo: , Enquadramento Funcional: Gerente de Contrato, carga horária: 44,
Regime: Dedicação exdusiva.
- Ser responsável pela administração do contrato da obra, coordenando
modificações solicitadas, gerando aditivos, aprovando medições e gerenciando
aiterações do projeto; - Ser responsável pela execução da obra, cumprindo as
metas pré-estabelecidas de qualidade, prazo e rentabilidade; - Otimizar resuitados
através da racionalização dos custos operacionais; - Efetuar a implantação do
sistema de QSMS e garantir sua manutenção. - Assegurar o fluxo de caixa previsto,
através da adequada gestão dos recebimentos e pagamentos; - Manter excelente
relacionamento com o cliente; - Gerenciar a relação com fornecedores e
prestadores de serviços; - Buscar novas tecnologias e/ou mÉtodos construtivos que
otimizem os resultados da obra (rentabilidade, qualidade e prazo); - Ser
responsável pela contratação e medições de subempreiteiros; - Coordenar e
assegurar a integração da equipe da obra; 1. Operacional 2008 a. PREFEnuRA
MUNICIPAL DE CARAPICUÍBAlSP - Continuação da Implantação das marginais do
Córrego cadaval - 6° Etapa; - Pavimentação e Recapeamento na Av. Inocêncio
Seráfico, entre a Estrada da Fazendinha e a Marginal de Aldeia; - Av. São camilo
entre a Estrada da Fazendinha e o Mun. De Cotía; 2007 - Duplicação da Estrada da
Fazendinha, Trecho Inocêncio Seráfico; - Implantação do Sistema Viário da Av.
Brasil/COHAB - Principal; - Continuidade da canalização do Córrego cadaval,
induindo Pavimentação das Vias de Apoio. Trecho Avenida Marginal, Rua da Fábrica
até Avenida Comendador Dante carraro, inclusive Projeto e canalização - 5° Etapa;
- Continuidade das Obras de Reestruturação do Sistema Viário da Área Central -
Reajuste

Dedicação exclusiva.
- Atuação direta no Gerenciamento de duas das empresas pertencentes a Holding
da OAS. - Gerenciamento de todo o comercial, da operação, do orçamento, do
custo e do planejamento.

Vinculo: , Enquadramento Funcional: Gerente de Contrato, carga horária: 44,
Regime: Dedicação exclusiva.
2006 - Infra Estrutura e Reestruturação Viária da Aldeia. 2° Etapa; - Continuação
das Obras de Duplicação da Avenida Integração; - Continuação das Obras de
Implantação do Sistema Viário do Km21; - canalização de Trecho do Córrego do
cadaval e Via Lateral - 4° Etapa; - Pavimentação e Recapeamento em Diversas
Ruas; - Recapeamento da Avenida Comendador Dante carraro; - Recapeamento da
Rua Rui Barbosa; 2005 - Terraplanagem e Pavimentação da Av. Integração; -
Sistema Viário para Futuro Terminal Rodoferrovlário do Km 21; - Terminal
Metropolitano Rodoferroviário I Acesso Av. Rui Barbosa; - canalização do Córrego
do cadaval - 3° Etapa (Benelú); b. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE
PARNAÍBAlSP 2005 - Duplicação da ligação centro-cajamar, muniapio de Santana
de Parnaíba/SP c. PREFEnuRA MUNICIPAL DE OSASCO/SP 2008 - Construção de
canais em concreto armado e micro drenagem na bacia do Córrego João Alves e
terraplanagem e pavimentação na Av. Visconde de Nova Granada, Osasco I SP.

Vínculo institucional
2005 - 2008

Outras informações

Outras informações

Vínculo instítucional
2005 - 2008

Outras informações

Outras informações

Vinculo ínstitucional
2002 - 2005 Vinculo: , Enquadramento Funcional: Responsávei de Produção, carga horária: 44,

Regime: Dedicação exclusiva.
- Ser responsável pela administração do contrato da obra, coordenando
modificações solicitadas, gerando aditivos, aprovando medições e gerenciando
alterações do projeto; - Ser responsável pela execução da obra, cumprindo as
metas pré-estabelecidas de qualidade, prazo e rentabilidade; - Otimizar resultados
através da racionalização dos custos operacionais; - Manter excelente
relacionamento com o cliente; - Gerenciar a relação com fomecedores e
prestadores de serviços; - Ser responsável pela elaboração e acompanhamento do
Plano Operacional da obra; - Ser responsável pelas compras e pagamentos; - Ser
responsável pela contratação e medições de subempreiteiros; - Zelar pelos
equipamentos alocados; - Liderar e ser responsávei pelos recursos humanos da
obra, aprovando sua alocação e buscando seu desenvolvimento profissional e
motivação; - Coordenar e assegurar a Integração da equipe da obra; I. Operacional

2004/2005 a. PREFEnuRA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - Complexo viário integrado --'
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•
vínculo institucional
2001- 2002
Outras informações

OGOO-iO
para o desenvolvimento do município - CAJATI{SP - alça norte (av. de Interligação e
ponte entre a BR-116 e Avenida Fernando Costa) 2004 b. PREFEITURA MUNIOPAL
DA BARRA DD TURVO{SP - Terraplanagem, drenagem e pavimentação de todo o
Bairro Boa Esperança; 2002{2004 c. PREFEITURA DA ODADE DO RIO DE
JANEIRO{RJ - Implantação do projeto RIO-CIDADE II - SANTA CRUZ - XIX RA -
AP/OS;

vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20
- Implantação do projeto RIQ-ODADE I - TIJUCA; - Implantação do projeto RIQ-
CIDADE I - IRAJÁ;

OXFORTConstruções S.A., OXFORD, Brasil.

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor Operacional, carga
horária: 44, Regime: Dedicação exdusiva.
Assegurar a rentabilidade dos negócios de sua Diretoria, por meio de ativa
participação na elaboração dos Planos Operadonais, no seu acompanhamento e na
orientação às revisões que se façam necessárias; - Assegurar a melhoria contínua
da competitividade de sua Diretoria; - Garantir o cumprimento das metas das
obras, orientando e cobrando as ações para o seu atingimento, minimizando os
custos operacionais e assegurando os recebimentos! mas também assegurando a
satisfação do diente por meio da qualidade e cumprimento de prazos; -
Desenvolvimento e motivação dos recursos humanos de sua Diretoria, visando à
geração da competênda e profissionalismo dos quadros funcionais; ~Garantir a
prática das mais adequadas tecnologias e a prospecção de inovações técnicas e
metodológicas que possibilitem aumentos de produtividade e qualidade nas obras; -
Disseminação e a aplicação do modelo de gestão de QSMS; - Desenvolvimento dos
controles de qualidade dos projetos, por meio de análises críticas, visando eliminar
incorreções técnicas, reduzindo-se assim os fiscos técnicos e financeiros associados
às obras da Empresa; - Desenvolver os negócios para a Construtora nos dientes
Que já fazem parte da nossa carteira de negócios! segundo as diretrizes
estratégicas da empresa; - Gerendar a relação com grandes fornecedores e
prestadores de serviços; 1. Operadonal 2012 - CCR - VlA OESTE - Implantação de
faixa adidonal entre o km 25 ao km 26, pista leste. Rodovia castelo Branco; - BR
VIAS - VlA RONDON - Fresagem Emergencial, pista OESTE, Trecho Araçatuba - km
540,85 a 545,85; Guararapes - Km 545,85 a 561,43; Rubiácea - Km 561,43 a 563,2
e Bento Abreu Km 563,02 a 570, Rodovia Marechal Rondon; - COMGAS - Atividades
de pavimentação, oriundos dos serviços executados pelas equipes de Reparo de
Redes e Manutenção da COMGÁS em toda a sua área de concessão - 3° renovação
contratual;

Vínculo institucional
2010 - 2013

Outras informações

vínculo institucional
2010 - 2013

Outras informações

•

•

•

vínculo: Colaborador, Enquadramento Fundonal: Diretor Operacional, carga
horária: 44
CCR - NOVA DUTRA - Implantação das marginais Sul e Norte (km 174 ao 176) no
município de Nova Iguaçú - RJ, Rodovia Presidente Dutra; -CCR - RODOANEL-
Impiantação de faixa adidonal entre o km 18+300 ao km 19+300 - Pista Interna; -
CCR - RODOANEL - Implantação de estacionamento para veículos com cargas
perigosas no km 0+800; -PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA - Recuperação
de pavimento, pavimentação, drenagem e muro de ala na Av. Jaguari; -BR VIAS -
VlA RONDON - Reabilitação da Pista OESTE da Rodovia Marechal Rondon nos Km
365 ao 401. Reciclagem, Reparos Profundos e Recapeamento; -CCR RODOANEL -
implantação de Postos Gerais de Fiscalização no trecho oeste do rodoanel Km
27+600 Pista Interna e 27+500 Pista Externa; -PREFEITURA SÃo PAULO - SIURB -
Execução de serviços e Obras de Compiementação e Recuperação do cercamento
do Parque Natural Fazenda Municipal do carmo; -TORRES VEDRAS
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA - Ponte de acesso à empreendimento
imobiliário na avoDr. Luiz Migliano; -CCR AUTOBAN - Recuperação de Pavimento
Asfáltico em trevos na Rodovia Anhanguera, situados nos Km s 22+ 160, 38+ 195,
48+000,58+645,76+000,82+337,86+500; -ALUPAR - USINA PAUUSTA DE ~

0007:14
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Vínculo institucional
2010 - 2013

Outras infonnações

Vínculo institucional
2010.2013

Outras informações

Vínculo institucional
2010 - 2013

Outras informações

QUELUZ - Intervenções na faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra •
Alteamento da Rodovia entre os Km s 13+185,127 e 13+684,294; - INVEPAR-
CART - Serviços de manutenção e conservação rodoviária, Passivos Ambientais,
Recuperações Estruturais e Implantação de defensas metálicas, 2° renovação
contratua I;

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor Operacional, Carga
horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.
2011 - CCR RODOANEL - Implantação de drenos de pavimento em diversos trechos
das Pistas Interna e Externa; - CONSTRUCAP 1 ENESA - Pavimentação das ruas de
uma das unidades da refinaria da Petrobras em Mauá; - SCAMAm & SElLER /
PETROBRAS - Fornecimento e Aplicação de CBUQ para recapeamento em toda a
cidade de Mauá; - CCR - NOVA DUTRA - Acesso no km 207,5, pista sul, da Rodovia
Presidente Dutra no Estado do Rio de Janeiro; - CR ALMEJDA I CONTERN -
Implantação das Marginais da Avenida Jacu-pêssego, fase 02; - CR ALMEJDA -
Implantação das Marginais da Avenida Jacu-pêssego, fase 01; - CCR - NOVA
DUTRA - Implantação de faixa adicional para parada de ônibus na BR-116 - km
302+ 150 RJ, Rodovia Presidente Dutra; - COMGAS - Atividades de pavimentação,
oriundos dos serviços executados pelas equipes de Reparo de Redes e Manutenção
da COMGÁSem toda a sua área de concessão - 2° renovação contratual; -
INVEPAR - CART - Serviços de manutenção e conservação rodoviária, Passivos
Ambientais, Recuperações Estruturais e Implantação de defensas metálicas, l°
renovação contratual; - OAS / ODEBREOfT - Pavimentação nas APs 03, 05 e
Avenida Brasil, no programa Asfalto Liso na ddade do Rio de Janeiro; - DERSA -
Obras e serviços no sistema viário de Embú das artes, como medida compensatória
do trecho sul do rodoanel - fase Il; - PREFffiURA SÃO PAULO - SIURB - Execução
das obras de correção geométrica de curva na Avenida Giovani Gronchi; - METRÔ-
Prestação de serviços de manutenção e conservação de pavimento e sinalização
horizontal da ciclovia entre as estações Tatuapé e Corinthlans-Itaquera da linha 3 -
vermelha;

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor Operacional, Carga
horária: 44, Regime: Dedicação exdusiva.
2010 - CCR NOVA DUTRA - Implantação de faixa adicional para paradas de ônibus
nos Km s 184,2 e 185,G da BR- 1161 RJ, Rodovia Presidente Dutra; - CCR NOVA
DUTRA - Implantação de acesso ao Distrito Industrial no km 177 PNS da BR-11G,
município de Guararema - SP, Rodovia Presidente Dutra; - CCR NOVA DUTRA -
Implantação de viaduto e alças de acesso no km 58+150 da BR-1161 SP, Rodovia
Presidente Dutra; - CCR NOVA DUTRA - Diversos pontos de drenagem ao longo da
BR-1161 RJ e SP,Rodovia Presidente Dutra; - CCR - VIA OESTE - Recuperação de
dispositivos de drenagem das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares; - CCR
RODOANEL - Recuperação de talude situado no km 13+ 700 Pista Interna da SP-
021; - GRUPO SAINTGOBAlN - Execução de galerias de águas pluviais na Avenida
Praf. Abraão de Morais; - PREFEITURA SÃO PAULO - SIURB - Obra emergendal de
reconstrução de ponte na rua dama entre verdes sobre o córrego água vermelha -
Jardim Heloisa; - CONSTRAN - Recapeamento da Avenida Henry Ford, Ipiranga,
São Paulo; - RODOANEL SUL - Odebrecht e OAS - Execução e fornecimento de
base e CBUQ; - COMGAS - Atividades de pavimentação, oriundos dos serviços
executados pelas equipes de Repara de Redes e Manutenção da COMGÁS em toda
a sua área de concessão - 1° renovação contratual; - INVEPAR - CART - serviços de
manutenção e conservação rodoviária;

Vinculo: , Enquadramento Fundonal: Diretor Operacional, Carga horária: 44,
Regime: Dedicação exdusiva.
3. Departamento de Equipamentos - Administrar a frota de equipamentos zelando
pelos ativos da Empresa; - Analisar a rentabilidade de cada equipamento em
relação ao custo operacional, o invesbmento e a vida útil do mesmo; - Apoiar a
área de orçamento no fornecimento de dados técnicos, do desempenho e da
disponibilidade e dos equipamentos; - Analisar e controlar os custos de depreciação \
e manutenção preventiva e corretiva; - A,poiar tecnicamente a empresa em
dedsões relacionadas à compra e venda de equipamentos; - Gerendar a alocação e

0007B5 - 11
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movimentação dos equipamentos entre as obras e o Departamento de
Equipamentos; - Supervisionar o cumprimento das políticas de manutenção
preventivas; - Aprovar os grandes orçamentos e autorizar os reparos dos
equipamentos; 4. Usina de Asfalto e Patrulhas de Aplicação - Administração e
gerenciamento da Usina de Asfalto, desde a elaboração dos custos e da venda, até
a manutenção, a operação, os suprimentos, os investimentos, etc -
Supervisionamento das quatro equipes de aplicação de CBUQ e toda a sua
operação (manutenção dos equipamentos! operação, suprimentos! RH, etc); 5.
Departamento de Custos - Montagem de todo o sistema de apuração de custos da
empresa (Escritório central, Usina, Departamento de Equipamentos e Obras); -
Administração e gerenciamento de todos os centros de custos, desde o setor
administrativo até as obras; 6. Orçamento e Engenharia - Definição junto ao
gerente de Orçamento quanto a Logística de execução de todas as obras que
entravam no setor para estudo e formulação de proposta; - Partidpação efetiva na
montagem das composições de custos diretos e na planilha de custo indireto, além
de chefiar a reunião de fechamento de proposta junto com o Diretor Comercial;

A. Fernandez - Engenharia e Construções LTDA, A. FERNANDEZ, Brasil.
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Vínculo: , Enquadramento Funcional: Diretor Operacional, carga horária: 44,
Regime: Dedicação exclusiva.
- Ser responsável pela execução da obra, cumprindo as metas pré-estabelecidas de
qualidade, prazo e rentabilidade; - Desenvolvimento dos controles de qualidade dos
projetos, por meio de análises críticas, visando eliminar incorreções técnicas,
reduzindo-se assim os riscos técnicos e financeiros associados às obras da
Empresa; - Desenvolver os negócios da Construtora em área de atuação especifica,
segundo as diretrizes estratégicas da empresa; - Liderar o processo de concorrênda
gerando diferencial competitivo técnico, comerdai e condições de habilitação,
participando ativamente da elaboração de propostas, sendo o responsável final pela
mesma; - Estabelecer e manter estreito relacionamento com o cliente, buscando a
perpetuidade do negócio; - Ser responsável pela administração do contrato da
obra, coordenando modificações solicitadas, gerando aditivos, aprovando medições
e gerenciando alterações do projeto; - Assegurar o fluxo de caixa previsto, através
da adequada gestão dos recebimentos e pagamentos; - Ser responsável pela
elaboração e acompanhamento do Plano Operadonal da obra; - Gerenciar a relação
com fornecedores e prestadores de serviços; 1. Operadonal Obras - AZEVEDO E
TRAVASSOS / PETROBRAS, Preparo da terraplanagem para trecho da constnução da
expansão do gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte (GASBEL ll) - PREFEDURA
DE VARGEM GRANDE PAUUSTA, Pavimentação e drenagem de 27 ruas; .
PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA, Execução do parque da Cidadania; -
PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO OESTE, Pavimentação, tenraplanagem e
Drenagem de todo o Bairro Jardim Laudissi; - CAMARGO CORREA - RODOANEL
SUL, Terraplanagem, Drenagem e pavimentação em diversos trechos do Lote 04; -
CAMARGO CORREA - VILA OLÍMPIA . Pavimentação da Rua Olimpíadas e Gomes de
carvalho; - CAMARGO CORREA - PARAISÓPOUS - Pavimentação De diversas nuas
na favela de Paralsópolis; - CAMARGO CORREA - VIADUTO GDADE DE
GUARULHOS - Pavimentação dos ace

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor Operacional, carga horária:
44, Regime: Dedicação exclusiva.
02. Departamento de Equipamentos - Administrar a frota de equipamentos zelando
pelos ativos da Empresa; - Analisar a rentabilidade de cada equipamento em
relação ao custo operacional, o investimento e a vida útil do mesmo; - Apoiar a
área de orçamento no fornecimento de dados técnicos e de disponibilidade,
desempenho dos equipamentos; - Analisar e controlar os custos de depreciação e
manutenção preventiva e corretiva; - Apoiar tecnicamente a empresa em decisões
relacionadas à compra e venda de equipamentos; - Gerendar a alocação e
movimentação dos equipamentos entre as obras e o Departamento de
Equipamentos; - Supervisionar o cumprimento das políticas de manutenção

Vínculo institucional
2008 - 2009

Outras informações

vínculo institucional
2008 - 2009

Outras informações
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preventivas; - Aprovar os grandes orçamentos e autorizar os reparos dos
equipamentos; 3. Orçamento e Engenharia - Definição junto aos sócios quanto a
Logística de execução de todas as obras que entravam no setor para estudo e
formulação de proposta; - Partidpação efetiva na montagem das composições de
custos diretos e na planilha de custo indireto, além de chefiar a reunião de
fechamento de proposta junto com os sócios;

Áreas de atuação
1.

Idiomas
Inglês

Produções

Produção bibliográfica

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, lê Razoavelmente, Escreve
Pouco.
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11.3.5.6.
COMPROVANTE DE VíNCULO PROFISSIONAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

De um lado, SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S. A., pessoa jurídica de
direito privado com sede na Rua Ramos Batista, nQ444, 6Qandar, Vila Olímpia, 5ão Paulo/5P,
CEP04552-020, inscrita no CNPJsob n° 07.917.303/0001-12, representada neste ato por seus
Diretores, Srs. Ricardo Rasera e Fernando Antonio Lourenço Graton Jr., doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE,

e de outro lado, BRUNO FERREIRA CARAMEZ, brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade profissional n" 200126475-5
- CREA e inscrita no CPFsob o n" 037.761.337-16, residente e domiciliado Rua Dr. Augusto de
Miranda 408, apto 171, Bloco 02, Pompéia, na cidade de 5ão Paulo, no Estado de São Paulo,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO AUTÔNOMO,

têm entre si ajustado o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS ("CONTRATO") que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- O presente instrumento tem por objeto a contratação pela CONTRATANTE de serviços
a serem prestados pelo CONTRATADO AUTONOMO, de execução e gestão de engenharia civil
para a construção ou reforma de edificações de uso público para a implantação de Unidades
de Atendimento ao Cidadão no Estado de Goiás, do programa Vapt Vupt, que envolverá o
desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE nos consórcios, sociedades de propósito
específico ou subsidiária integral, decorrente de processo Iicitatório do referido Estado.

1.1.1 - Ao CONTRATADO AUTÔNOMO caberá a corresponsabilidade técnica da
prestação dos serviços, atendendo todas as necessidades técnicas do projeto de engenharia
civil para a implantação das unidades Vapt Vupt.

\000801

1.2 - Para que o CONTRATADO possa cumprir fielmente as obrigações assumidas no presente
contrato e prestar os serviços adequadamente, a CONTRATANTE obriga-se a fornecer,
disponibilizar e quando necessário obter todos os dados, informações e documentos que ,I
forem solicitados pelo CONTRATADO AUTÔNOMO, caso a caso. lfJ!
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1.3 - O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a remeter sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, relatório atualizado dos serviços sob sua responsabilidade, bem como
comparecer às reuniões que forem previamente agendadas pelas Partes.

1.4 - Sendo a atividade do CONTRATADO AUTÔNOMO estabelecida na cláusula 1ª do objeto,
atividade de resultado e não de meio, fica estabelecido que o valor contratado avençado na
cláusula segunda será devido condicionado ao resultado das ações.

cLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1 - Pela prestação dos serviços referidos no item 1.1 acima, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO AUTÔNOMO:

a) Ultrapassado o prazo da alínea anterior, o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
por dia trabalhado, contra a emissão de recibo por esta última. O valor aqui definido será

corrigido anualmente pela variação do IPCAjlBGEe, na falta deste, por outro índice oficial
que efetivamente reflita a inflação ocorrida no período.

2.1.1 - O faturamento do valor mensal dos serviços contratados será apurado com
base em Timesheet a ser apresentado pelo CONTRATADO AUTÔNOMO junto com o Relatório
de Entrega de Serviços, e ambos revisados e aprovados pela CONTRATANTE,

2.2 - Os pagamentos de que trata o item 2.1 acima serão efetuados até o lSQ (décimo quinto)
dia de cada mês subsequente à prestação dos serviços.

2.3 - Os tributos incidentes sobre os pagamentos referidos no item 2.1 acima ficarão a cargo
exclusivo da CONTRATADO AUTÔNOMO, que desde já autoriza a CONTRATANTE a proceder
às retenções que incidirem sobre referidos valores por força de lei.

2.4 - Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em favor da CONTRATADO
AUTÔNOMO, na conta corrente nQ29209-5 da agência 1901, Banco Bradesco.

2.5 - Em caso de inadimplência ou atraso no pagamento dos valores previstos no item 2.1
acima, independentemente de qualquer formalidade ou notificação, incidirão sobre os valores
em aberto:

a) juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês subsequente ao vencimento da
obrigação, e

b) correção monetária apurada pela variação do INPC/IBGE entre a data do vencimento
da obrigação e a data do seu efetivo pagamento.

I
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2.6 - As despesas em que a CONTRATADO AUTÔNOMO incorrer para execução dos serviços
objeto deste Contrato serão suportadas exclusivamente pela CONTRATANTE, mediante
antecipação, tais como transporte aéreo e estada em viagens ou reembolso, tais como táxi,
alimentação, reprografia, etc. Em quaiquer hipótese, as despesas somente serão
reembolsadas pela CONTRATANTE mediante apresentação de comprovante idôneo pela
CONTRATADO AUTÔNOMO. Despesas acima de R$ 500,00 (quinhentos reais) deverão ser
previamente autorizadas pela CONTRATANTE.

cLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO CONTRATUAL

3.1- O prazo do presente CONTRATO é de 06 (seis) meses contados de sua data da assinatura.
Esse prazo será renovado automaticamente, não obstante uma das partes manifestarem o
contrário em até 30 (trinta) dias anterior a renovação .

cLÁUSULA QUARTA - RESCISÃOCONTRATUAL

4.1 - Este Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem prejuízo das sanções
contratuais e/ou legais cabíveis e pagamento de eventual indenização por perdas e danos, em
qualquer das seguintes hipóteses:

4.1.1 - Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação de
qualquer das partes;

4.1.2 - Descumprimento, total ou parcial de qualquer cláusula, condição ou disposição
do presente Contrato se, decorrido o prazo assinalado em notificação escrita da parte
prejudicada para a parte infratora, esta última não sanar a inadimplência.

4.2 - A CONTRATANTE poderá denunciar o presente Contrato a qualquer tempo e sem ônus
ou pagamento de indenizações ao CONTRATADO AUTÔNOMO, desde que notifique ao
CONTRATADO AUTÔNOMO por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias .

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALlDADE

5.1 - O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a manter sigilo e confidencialidade sobre as
informações, dados e documentos da CONTRATANTE, a que tiver acesso ou conhecimento
em razão e por força da execução do presente Contrato, obrigando-se, ainda, a zelar para que
seos possíveis prestadores de serviços, representantes, procuradores, sucessores ou
empresas subcontratadas adiram ao pacto de sigilo e confidencialidade que ora firmam, nos
termos do Anexo I deste Contrato .

p~gína 3 de 1'l
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5.3 - A Parte que descumprir o pacto de sigilo e confidencialidade ora firmado (Anexo I), por
si ou por seus sócios, diretores, prepostos, empregados ou prestadores de serviços,
responderá pelas perdas e danos que causar.

5.4 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara para os devidos fins de direito não possuir
qualquer vínculo, de qualquer espécie, direta ou indiretamente, com membros dos Poderes
Legislativo e Executivo, em qualquer de suas esferas, sob pena de rescisão contratual, bem
como, sob pena de arcar com todos os prejuízos eventualmente experimentados pela
CONTRATANTE, ficando garantido a esta última o direito de regresso contra a CONTRATADO
AUTÔNOMO.

5.5 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara e garante, por si e possíveis procuradores, que
observará todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis no cumprimento deste contrato, em
particular, mas não apenas a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei º 12.846/13), a Lei de Práticas
Corruptas Estrangeiras dos Estados Unidos, a Lei Anti-suborno do Reino Unido (U.5. Foreign
Corrupt Practices Act e UK Bribery Act), bem como os termos da Política de Conduta e
Integridade da CONTRATANTE.

5.6 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara e garante que conhece o disposto na Política de
Conduta e Integridade que faz parte integral do presente contrato, comprometendo-se a (i)
observar e aplicar as suas regras e eventuais atualizações, durante a vigência do contrato; e
(ii) divulgar a Política de Conduta e Integridade da CONTRATANTE, e eventuais atualizações,
para seus possíveis procuradores, exigindo-lhe a sua aplicação e observância, bem como da
legislação vigente.

5.7 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara, ainda, que aceitará receber treinamentos quanto
às regras da Política de Conduta e Integridade da CONTRATANTE.

5.8-A qualquer momento durante a execução do presente contrato a CONTRATANTE poderá
verificar se as declarações previstas nas Clausulas 5.6 e 5.7, acima, estão sendo devidamente
cumpridas pelo CONTRATADO AUTÔNOMO .

5.9 - Qualquer prática, pelo CONTRATADO AUTÔNOMO, em violação às declarações
constantes da cláusula 5.6 e seguintes ensejará a resolução de pleno direito do contrato pela
CONTRATANTE, independentemente de qualquer formalidade, e sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste contrato e da cobrança de eventuais perdas e danos.

cLÁUSULA SEXTA - DISPOSiÇÕESGERAIS
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6.2 - No caso de uma das Partes ser responsabilizada por obrigações que são
comprovadamente da outra, a Parte devedora assumirá diretamente o pagamento ou o
cumprimento da obrigação, prestará diretamente as garantias que forem necessárias, indicará
seus próprios bens para penhora, assim como providenciará a substituição da Parte inocente
no polo passivo de demandas judiciais ou administrativas, indenizando-a por eventuais
perdas, danos e honorários profissionais que tiver dispêndio na sua defesa.

6.3- - O presente CONTRATO obriga não só as Partes, como também suas sucessoras a
qualquer título, inclusive em caso de fusão, cisão ou incorporação de qualquer delas, hipótese
em que a empresa resultante da reorganização societária permanecerá responsável pelas
obrigações aqui assumidas.

6.4 - A tolerância de qualquer das Partes, quanto ao atraso ou inadimplência da outra, não
caracterizará novação ou renúncia, podendo a parte prejudicada exercer os direitos que lhe
são garantidos por lei ou por este CONTRATO, quando melhor lhe convier.

6.S - As Partes declaram que leram e entenderam todas as cláusulas e condições do presente
Contrato e do seu Anexo I, que representam e compreendem todos os entendimentos
mantidos por elas, prevalecendo sobre qualquer outro, escrito ou verbal.

6.6 - Ao término do contrato, pelas formas cabíveis, deverá a CONTRATANTE conceder
atestado de pre~tação dos serviços, com as atividades elencadas neste instrumento e outras
que eventualmente tiverem sido efetivamente contratadas e prestadas no curso do contrato,
desde que os serviços tenham sido prestados pelo CONTRATADO AUTÔNOMO de forma
adequada, efetiva e completa.

6.7 - A prestação dos serviços possui caráter não exclusivo. Deverá o CONTRATADO
AUTÔNOMO, na manutenção e vigência do contrato, abster-se de prestar consultoria para
empresas concorrentes da CONTRATANTE, que atuam no mesmo mercado, sob pena de arcar
com a rescisão do presente contrato e indenizar a CONTRATANTE pelas perdas, danos e lucros
cessantes que a violação desta obrigação lhe causar.

6.8 - As partes contratantes declaram, sob as penas da lei, que consultaram todos os seus
órgãos diretivos e deliberativos e obtiveram todas as autorizações e anuências necessárias
para assumir as obrigações previstas neste instrumento, bem como que os signatários do
presente instrumento são seus procuradores/representantes legais, devidamente
constituídos na forma dos respectivos Contratos ou Estatutos Sociais, com poderes para
assumir as obrigações contratadas.

ClÁUSULA SÉTIMA - FORO



7.1- Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias ou litígios
decorrentes do presente Contrato, com expressa renúncia das Partes quanto a qualquer
outro, por mais privilegiado que outro seja ou venha a ser.
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E por estarem justas e acordadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

SHOPPING DO CIDADÃO Sv
Ricardo Rasera Fe nando Antonio Lourenço

f~ .
'~

:"g;()/Í
~\.JNO FE REIR

Testemunhas:

tàçpo de Serviços
"ª't((1SA x Rosa/va Alves de Sousa Junior
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ANEXO I
ACORDO DE CONFIDENCIAlIDADE

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, SHOPPING
DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S, A" pessoa jurídica de direito privado com sede na
Rua Ramos Batista, nQ 444, 6Q andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04552-020, inscrita no
CNPJ sob n° 07.917303/0001-12, representada neste ato por seus Diretores, Srs, Ricardo
Rasera e Fernando Antonio Lourenço Graton Jr., doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, de outro lado, BRUNO FERREIRA CARAMEl, brasileiro, casado em regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade profissional n°
200126475-5 - CREA e inscrita no CPF sob o n° 037.761.337-16, residente e domiciliado Rua
Dr. Augusto de Miranda 408, apto 171, Bloco 02, Pompéia, na cidade de São Paulo, no Estado
de São Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATADO AUTÔNOMO;

PREÃMBULO

CONSIDERANDO que para que o CONTRATADO AUTÔNOMO execute os serviços contratados,
a CONTRATANTE terá que revelar e entregar para a primeira documentos e informações de
sua própria titularidade, bem como de terceiros;

CONSIDERANDO que as condições e obrigações da CONTRATANTE e do CONTRATADO
AUTÔNOMO estão estabelecidas em instrumento próprio, do qual este Acordo é anexo;

CONSIDERANDO que as PARTES desejam ajustar as condições para o fornecimento de
informações confidenciais, bem como definir as regras relativas ao seu uso e proteção;

RESOLVEM as PARTEScelebrar o presente Acordo de Confidencialidade (doravante, Acordo),
que se regerá de 'comum acordo entre elas, pelas considerações acima, bem como pelas
cláusulas e condições a seguir:

1. OBJETIVO
1.1. O Objetivo deste Acordo é disciplinar as condições para o fornecimento e troca de
informações confidenciais entre as PARTES,abrangendo, inclusive, suas respectivas Empresas
Controladas, Controladoras, Coligadas, Subsidiárias e/ou Associadas, bem como definir as
regras relativas ao seu uso e proteção.

1.1.1. Entretanto, cada Parte permanecerá completamente livre para revelar ou não
informações confidenciais à outra PARTE, não havendo, portanto, a obrigação no
fornecimento de tais informações, mas apenas e tão somente, que tal fornecimento,

"000"", "j."b""oodo,, ,~"," Ao"d,. ~
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1.2. As PARTES se responsabilizam civil e criminalmente pela veracidade, propriedade e
autenticidade das informações prestadas, bem como se responsabilizam pela eventual
omissão de informações que deveriam ser prestadas, visando afastar o induzimento vicioso
da (s) outra (s) Parte (s) à incorreta constatação dos fatos, dados e informações,

1.3. As PARTESdeclaram, ainda, que possuem meios de comprovar a origem das informações
apresentadas e que, em nenhuma hipótese, adquiriram as mesmas de maneira ilícita ou que
se encontram impossibilitadas de divulgar tais informações, conforme disposições legais,
assumindo total responsabilidade civil e criminal pela presente declaração.

•
2. DEFINiÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
2.1. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a toda
e qualquer informação, dado ou documento que seja fornecido por uma Parte à outra ou
trocados entre elas.

•

2.2. Para os fins deste Acordo, "informação confidencial" significa qualquer informação,
documento, knaw-haw e dados, sejam de caráter técnico ou não, em especial, mas não
somente, dados financeiros, estratégicos, previsões, conceito do negócio, processos e
procedimentos internos, propostas, briefings, produtos e serviços, preços, valores, lista de
clientes e fornecedores, contratos e quaisquer outras informações ou documentos
transmitidos, revelados ou fornecidos, de propriedade de uma das PARTESe que estejam em
poder de uma Parte, doravante denominada "Parte Reveladora", e que sejam fornecidos à(s)
outra(s) Parte(s), doravante denominada(s) "Parte(s) Receptora(s)". Também será
considerada "informação confidencial" toda e qualquer informação desenvolvida pela Parte
Receptora que contenha, em parte ou na íntegra, a informação fornecida pela Parte
Reveladora.

2.2.1. A "informação confidencial" poderá se revestir de qualquer forma, seja oral, por
escrito, em qualquer forma ou substrato, corpóreo ou não, inclusive eletrônico, tais
como, mas não apenas, fórmulas, algoritmos, processos, projetos, croquis, fotografias,
plantas, desenhos, esquemas, rascunhos, conceitos de produtos e serviços, business
p/an, balanços e balancetes, contratos públicos e privados, especificações, amostras
de idéia, listas de clientes, nomes de revendedores, listas de fornecedores, prestadores
de serviços e/ou distribuidores, dados cadastrais, preços e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, marcas e patentes,

'a
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3. LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALlDADE
3.1. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a
nenhuma informação confidencial que:

aI seja de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se
isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão da Parte Receptora, por si ou por seus
sócios, acionistas, diretores, prepostos, empregados, prestadores de serviços,
representantes ou procuradores, cujas ações ou omissões importem diretamente na
divulgação culposa de referidas_ informações e desde que devidamente comprovada
sua responsabilj~~d~'2.L~ODE t'lO~~~1'
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bl já esteja em poder da Parte Receptora, como resultado de sua própria
atividade/pesquisa, contanto que a Parte Receptora possa comprovar
inequivocamente esse fato;
cl tenha sido legitimamente recebida de terceiros, contanto que a Parte Receptora
possa comprovar inequivocamente que o terceiro não obteve a informação com
violação de pacto de sigilo e confidencialidade;
dI seja revelada/fornecida em razão de uma ordem judicial, somente até a extensão
de tal ordem, desde que a Parte Receptora tenha notificado a Parte Reveladora sobre
a existência de tal ordem previamente à sua revelação, possibilitando a Parte
Reveladora pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis para evitar ou retardar a
revelação da informação confidencial.

4. DIREITOSEOBRIGAÇÕES
4.1. Neste ato, as PARTES se comprometem e se obrigam a utilizar as informações
confidenciais fornecidas pela outra Parte exclusivamente para os propósitos deste Acordo,
mantendo sempre estrito sigilo de tais informações.

4.1.1. A Parte Receptora se compromete a não efetuar qualquer cópia da informação
confidencial sem o consentimento prévio e expresso da outra Parte.

4.1.2. Esseconsentimento, entretanto, não será necessário para cópias, reproduções
ou duplicações marcadas com o termo "confidencial" em destaque, destinadas para
uso interno pelos sócios, acionistas, diretores, empregados, prepostos, prestadores de
serviços, representantes ou procuradores que necessitem conhecer tal informação
para a consecução dos objetivos deste Acordo, em cumprimento dos fins acima
referidos, conforme o item 4.2 abaixo.

4.2. O CONTRATADO AUTÔNOMO se compromete e se obriga a tomar todas as medidas
necessárias à proteção da informação confidencial da CONTRATANTE, bem como evitar e
prevenir revelação ou fornecimento a terceiros, exceto se devidamente autorizada por escrito
pela CONTRATANTE. Além disso, o CONTRATADO AUTÔNOMO terá direito de revelar a
informação a seus possíveis prestadores de serviços, representantes e procuradores que
efetivamente necessitem conhecê-Ias para os fins deste Acordo, desde que tais pessoas
expressa e inequivocamente anuam e vinculem-se aos termos do presente Acordo .

. 4.3. Cada Parte permanecerá como única receptora e responsável pela preservação do sigilo
e confidencialidade de toda e qualquer informação eventualmente revelada pela outra Parte
em função deste Acordo.

4.4. O presente Acordo não implica a concessão, pela CONTRATANTE para o CONTRATADO
AUTÔNOMO, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação
a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à
propriedade intelectual.

000809
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informações confidenciais que venham a ser reveladas, bem como a não se estabelecer,
durante a vigência do presente Acordo e até S (cinco) anos após o seu término, por si própria
ou por terceiros, direta ou indiretamente, no mesmo ramo de atividades da CONTRATANTE.

4.6. As PARTES se obrigam a não utilizar, sob qualquer forma, o nome, nome empresarial,
marca registrada ou não, conjunto-imagem, imagem, domínio de internet ou qualquer sinal
identificador da outra Parte ou de empresa a esta relacionada, sem consentimento prévio,
expresso e por escrito.

4.7. O CONTRATADO AUTÔNOMO concorda que a violação do presente Acordo, pelo uso
indevido ou revelação não autorizada de qualquer informação confidencial pertencente à
CONTRATANTE causar-Ihe-á danos e prejuízos irreparáveis. Desta forma, a CONTRATANTE
será imediatamente considerada como legítima detentora do direito a tomar todas as
medidas extrajudiciais e judiciais, inclusive de caráter cautelar ou de antecipação de tutela
jurisdicional que julgar cabíveis para a defesa de seus direitos.

4.8. O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se por si, seus prestadores de serviços,
representantes, procuradores, sucessores ou empresas subcontratadas a manter o mais
completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, conceitos, projetos,
informações técnicas, comerciais, financeiras, estratégicas ou pessoais de que venha a ter
conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiados em razão deste Acordo, sejam
eles de interesse das PARTESou de terceiros, não podendo sob qualquer pretexto divulgar,
r;evelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob
pena de ficar sujeita à reparação das perdas, danos e lucros cessantes que a CONTRATANTE
sofrer.

4.9. O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a cientificar expressamente todas as pessoas que
tomarem conhecimento das informações confidenciais, sobre o caráter sigiloso delas,
tomando todas as medidas necessárias para que tais informações sejam divulgadas tão
somente àqueles que necessitem ter acesso a elas, para os específicos propósitos deste
Acordo, obrigando-se, ainda, a colher o "de acordo" destes numa cópia do presente
instrumento. É legítimo a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a exibição da relação de
pessoas ligadas ao CONTRATADO AUTÔNOMO que tomarem conhecimento das informações

. confidenciais, bem como exigir a comprovação da anuência das mesmas aos termos deste
Acordo, sob pena de ficar caracterizada infração ao presente instrumento, passível de
incidência das penalidades nele previstas.

4.10. A obrigação de sigilo e confidencial idade de que trata este instrumento subsistirá
permanentemente, mesmo após o cumprimento das obrigações nele estipuladas e do prazo
estipulado na cláusula 7 abaixo, não podendo o CONTRATADO AUTÔNOMO utilizar-se de tais
informações a qualquer tempo ou para finalidade não prevista neste Acordo, ainda que ele
seja denunciado, resilido ou rescindido por qualquer das PARTES.
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CONTRATANTE
Aos cuidados de: Fernando Antonio Lourenço Graton Jr.
E-mail: fernando.graton@shopcidadao.com.br
Endereço: Rua Ramos Batista, 444, 6" andar, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Fone: (11) 3506-1100

CONTRATADO AUTÔNOMO
Aos cuidados de BRUNO FERREIRACARAMEZ
e-mail: construtoraiberica@hotmaiLcom
Endereço: Rua Dr. Augusto de Miranda 408, apt. 171, Bloco 02, Pompéia, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo;
Fone: (11) 98584-3818

6. RETORNO DE INFORMAÇÔES CONFIDENCIAIS
6.1. Todas as informações confidenciais reveladas pela CONTRATANTE permanecerão sob
propriedade exclusiva desta, devendo a ela retornar imediatamente, assim como todas e
quaisquer cópias eventualmente existentes, assim que requerido pela CONTRATANTE ou por
ocasião do término do presente Acordo, seja qual for o motivo.

6.2. Quando da conclusão ou término da utilização das informações confidenciais, O

CONTRATADO AUTÔNOMO deverá eliminá-Ias imediatamente de seus arquivos, desfazendo-
se imediata e completamente de todas as informações confidenciais pertencentes à
CONTRATANTE, entregando declaração escrita a esta última, dando conta de que toda e
qualquer informação confidencial existente em seu poder foi devolvida ou destruída. A não
observação da obrigação aqui prevista será interpretada como prova de que o CONTRATADO
AUTÔNOMO ainda detém informações confidenciais em seu poder.

6.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO AUTÔNOMO poderá reter informações
confidenciais da CONTRATANTE, mesmo em caso de denúncia ou rescisão deste Acordo, seja
qual for a motivação do encerramento da relação jurídica das PARTES.

7. INíCIO DE VIGÊNCIA E DURAÇÃO
7.1. O presente Acordo entra em vigor na data de sua assinatura e será permanentemente
válido e eficaz, mesmo após o término do presente instrumento, conforme previsto no item
4.11 acima, excetuada apenas a ocorrência de alguma das hipóteses de limitação de
confidencialidade prevista na cláusula 3 acima.

8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
8.1. A relação de confidencial idade ora avençada será regida e submeter-se-á às leis
brasileiras.

8.2. Todas as obrigações assumidas no presente instrumento estarão sujeitas às normas legais
e regulamentares vigentes no Brasil, sendo qualquer questão daqui decorrente dirimida pelo
foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja .
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9. cLÁUSULA PENAL
9.1. A violação de qualquer cláusula ou condição do presente ajuste que resulte na revelação
não autorizada e/ou uso indevido das informações confidenciais ou no estabelecimento de
concorrente direto ou indireto das PARTES,implicará no pagamento de uma multa de caráter
não compensatório, pela Parte Infratora em favor da Parte Inocente, no valor de R$
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), sem prejuízo da apuração e reparação das
perdas, danos e lucros cessantes que a Parte Infratora causar à Parte Inocente.

9.1.1. A multa de que trata o item 9.1 acima deverá ser paga no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados do recebimento, pela Parte Infratora, da notificação que a Parte Inocente
fizer para comunicar a violação, devidamente acrescida de correção monetária apurada
entre a data da assinatura do presente instrumento e a data do efetivo pagamento, com
base na variação do IPCA/IBGE e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
incidentes a partir da notificação da Parte Infratora.

9.2. A violação ou descumprimento de qualquer cláusula deste Acordo, que não importe nas
consequências mencionadas no item 9.1 acima, resolver-se-á em perdas e danos, não sendo
aplicável a multa ali prevista.

9.3. Todo e qualquer valor devido por uma parte à outra, em razão de descumprimento de
cláusulas ou reparações decorrentes deste Acordo e que não for pago espontaneamente,
poderá ser cobrado pela via executiva judicial, uma vez que o presente instrumento constitui
título executivo para esse fim.

10. DISPOSiÇÕESGERAIS
10.1. Toda e qualquer omissão ou tolerância de uma Parte, quanto ao descumprimento ou
cumprimento parcial pela outra das obrigações ora assumidas será considerada mera
liberalidade, não gerando precedente nem direito adquirido de qualquer espécie à Parte
Infratora e não implicando em renúncia, remissão, novação, preclusão ou desistência de
qualquer natureza, podendo a Parte Inocente exercer os direitos que lhe são assegurados pela
lei e por este instrumento, a qualquer tempo. Ocasionais concessões de uma Parte à outra
serão consideradas eventos isolados, não importando em qualquer alteração dos termos
pactuados no presente Acordo.

10.2. Caso qualquer cláusula ou condição deste Acordo seja, por qualquer razão, reputada
inválida ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas todas as cláusulas e condições
restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a vontade das
PARTES.

10.3. O presente instrumento constitui a integralidade do contratado entre as PARTES, em
relação ao sigilo e confidencialidade das informações trocadas por elas e, salvo expressa
determinação em contrário, sempre prevalecerá, em caso de dúvida, sobre eventuais
disposições constantes de outros instrumentos firmados entre as PARTES.



10.4. Eventuais alterações do presente instrumento somente serão válidas se constantes de
documento escrito, devidamente identificado como tal e assinado por todas as PARTES,nas
pessoas de seus legitimos representantes legais.
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10.5. Nenhuma das PARTES poderá transferir a terceiros, total ou parcialmente e sem o
consentimento expresso e por escrito das outras, as obrigações contidas neste Acordo.

10.6. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os
herdeiros e sucessores (as) das PARTES a qualquer título, hipótese em que as empresas
resultantes da reorganização societária de qualquer delas permanecerão automaticamente
responsáveis pelas obrigações aqui assumidas, independentemente de qualquer formalidade.

11. RESPONSABILIDADE
11.1. As PARTES contratantes declaram, sob as penas da lei, que consultaram todos os seus
órgãos diretivos e deliberativos e obtiveram todas as autorizações e anuências necessárias
para assumir as obrigações previstas neste instrumento, bem como que os signatários do
presente instrumento são seus procuradores/representantes legais, devidamente
constituídos na forma dos respectivos Contratos ou Estatutos Sociais, com poderes para
assumir as obrigações contratadas.

E, por estarem assim contratadas, assinam o presente Acordo em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas, a tudo presente.

Nome
CPf nQ

Otavian~,s.y •••• no ~IO' lbelro
RG: .:l53.1I4541"SSPISP

cP!': 001.117.508-05
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11.3.5.1. VI.) Comprovação de experiência do responsável técnico
indicado para a implantação dos serviços nas UNIDADES DE
ATENDIMENTO VAPT VUPT, nos termos do inciso IV aCima,
devidamente registrado no CREA, CAU ou CRA, em serviços com
características correlatas e compatíveis com as desta Licitação.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO PARA
IMPLANTAÇÃO DOS SERViÇOS NAS UNIDADES DE

ATENDIMENTO VAPT VUPT
EDMllSON FERNAN ESBARBOSA
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11.3.5.V.
ACERVO TÉCNICO
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Esta página faz parte dare) CERTIDÃO DE RCA nO 75/2017

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

CERTIDÃO DE RCA
VALIDADE: 27/05/2018

Folha: 1/2

000063

Certificamos, para os devidos fins da Lei n° 8666/93, que o Profissional abaixo identidicado, encontra-se

devidamente habilitado neste eRA-CE a prestação dos serviços descritos no(s)

ATESTADOOS/DECLARAÇÃO(ÕES) aqui apresentado(s). Certificamos, ainda, que o citado profissional vem

executando serviços atinentes a profissão estabelecidos na Lei nO 4769/65. conforme constam nO(5)

ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(ÕES), que fazem parte integrante desta Certidão, registrado(s) por este CRA-

CE. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão da Administração Pública ou Privada, resguardandír

nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade do(s) referido(s)

ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(ÕES).

Nome do Profissional: EDMILSON FERNANDES BARBOSA

Reg CRA-CE: 02~8522

Formação: ADMINISTRADOR

CPF: 101.145.078~5
Endereço: APRIGIO BEZERRA DA SILVA, 1335; Complemento: Apto. 133

Cidade: TABOAO DA SERRA UF: SP

RCA - REGISTROS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA
DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ADMINISTRAÇÃO

Contratante: SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA-SEJUS
RCA N° 20171000100005 Data: 22/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100005-1 Data: 22/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100005-2 Data: 22/Novembro/2017

Código de Controle do Comprovante: 0.3112015223782798

Emitida às: 27/11/2017 12:46 (Hora de Brasilia)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-CE na Internet, no

endereço www.sislemacrace.com.br/craon line/.

Rua Dona Leopoldina, 935, Centro, Fortaleza CE, CEP: 60 II 0-000
TelefoneIFax CRA-CE: (85) 3421-0909

Endereço Eletrônico; cra-ce@cra-ce.org.br- Home-page: http://www.craceara.org.br/ 000

http://www.sislemacrace.com.br/craon
mailto:cra-ce@cra-ce.org.br-
http://www.craceara.org.br/
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Gahinete do Secreuil'io

ATESTADO TÉCNICO PROFISSIONAL

Declaramos para fins de comprovação e aptidão técnica, que o profissional Edmílson Fernandes

Barbosa, CRA-SP ng 59093 e portador do RG ng 19.346.656-9, executou para a empresa CEARÁ

SERViÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO S/A, por meio de contrato de prestação de serviços

celebrado entre as empresas VMM SERViÇOS ADMINISTRATIVOS lTDA com a empresa SHOPPING DO

CIDADÃO SERViÇOS INFORMÁTICA SA., 05 serviços de forma integrada em implantação, gestão da

operação e manutenção das unidades do Programa Vapt Vupt do Governo do Estado do Ceará em

• Juazeiro do Norte, Fortaleza (nos bairros de Messejana e Antonio Bezerra) e Sobral, englobando a

implantação de multisserviços públicos e privados e gestão dos atendimentos,

Contrato de Concessão: Nº 107/2013 - PROCESSOADMINISTRATIVO: Nº 12246278-5/6144780/2013
da Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado do Ceará.

CARACTERíSTICAS DAS UNIDADES VAPT VUPT

Fortaleza, 20 de novembro de 2017.
.~

/
(

UNIDADE ANTONIO JUAZEIRO DO
BEZERRA NORTE MESSEJANA SOBRAL

DESCRiÇÃO MEDIDA QUANT QUANT QUANT QUANT
ÁREA TOTAL, m' 4.319,B5 Z.S74,6B 2.902,02 1.715,37
ÓRGÃOS PRESENTES: Órgãos Z6 20 27 16
.SERVIÇOSPRESTADOS, Serviços 144 101 172 81
PONTOS DE ATENDIMENTO: Pontos 92 ss 94 49
ATENDIMENTOS MENSAIS, Julho/2017 Aten/mês 71.196 42.654 67.699 37.482

er;ÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO: Julho/2017 Aten/dia 3.390 2.031 3.224 1.874
OTAl DE FUNCIONÁRIOS: Pessoas 200 107 170 92

FUNCIONÁRIOS DA SPE, Pessoas 106 66 98 60

FUNCioNÁRIOS DO GOVERNO ESTADUAL, Pessoas 67 032 43 Z7

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO MUNICIPAL: Pessoas 14 O 12 O
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL: Pessoas 9 4 14 O
F,UNC'ONÁRIOS DO GOVERNp PRIVADOS: Pessoas 4 5 3 5
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EDMILSON FERNANDES BARBOSA, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de
bens, nascido em 20 de Julho de 1971, natural de São Paulo - SP, Administrador de
Empresas, portador da Cédula de Identidade 19.346.656-9SSP/SP, CPF/MF nO
101.145.078-05, residente e domiciliado na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São
Paulo, na Rodovia Regis Bittencourt, 1335 - Apto.133 - Edificio Jequitibá - Jd. Monte
Alegre - CEP 06768-100.

LÚCIA FÁTIMA DE SOUZA BARBOSA, brasileiro, casada em regime comunhão parcial
de bens, nascida em 23 de Julho de 1972, natural de São Paulo - SP, Pedagoga,
portador da Cédula de Identidade 22.094.435-0 SSP/SP, CPF/MF nO 123.925.898-44,
residente e domiciliado na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia
Regis Bittencourt, 1335 - Apto.133 - Edificio Jequitibá - Jd. Monte Alegre - CEP 06768-
100. :~

Resolvem, de comum acordo, constituir uma sociedade e o fazem da seguinte forma:

Cláusula Primeira
DA NATUREZA JURíDICA, DENOMNACÃO E SEDE

A denominação da sociedade será VMM SERViÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, sendo
constituída por Sociedade Empresaria Limitada, com sede social na Rua Francisco Cruz,
287, Bairro Vila Mariana, CEP 04117-091 - São Paulo - SP. A Sociedade poderá abrir
filiais, agências ou escritórios em qualquer local do território nacional, desde que
obedecidas as normas legais.

Cláusula Segunda
DOS OBJETOS SOCIAIS

A sociedade tem por objeto social serviços combinados de escritório e apoio
administrativo.

Cláusula Terceira
DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO

CÓPIA COLORIDA
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LÚCIA FÁTIMA DE SOUZA BARBOSA

Cláusula Quarta
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

.. .
• • ••••••

990't-otas de R$ 1.00 .....R$990,OO
(Novecentos e noventa reais)

10 cotas de R$1.00 .....R$10,OO
(Dez reais)

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. conforme os Art. 1052 da
Lei 10.406 do Código Civi1/2002.

Cláusula Quinta
DO INíCIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades no ato de registro deste contrato, e o seu prazo de
duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta
DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ADMINISTRACÃO

Conforme disposto no art. 1.064 do Código Civil de 2002, o uso da denominação social e
administração será exercido pelo sócio administrador Sr. EDMILSON FERNANDES
BARBOSA, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em 20 de
Julho de 1971, natural de São Paulo - SP. Administrador de Empresas. portador da
Cédula de Identidade 19.346.656-9SSP/SP. CPF/MF nO 101.145.078-05, residente e
domiciliado na Cidade de Taboão da Serra. Estado de São Paulo. na Rodovia Regis
Bittencourt. 1335 - Apto.133 - Edificio Jequitibá - Jd. Monte Alegre - CEP 06768-100, ao
qual são delegados plenos poderes para assinar pela sociedade, isoladamente, junto às
Instituições Financeiras, Órgãos Públicos. Autarquias, Fornecedores. clientes, Aquisições,
Alienações, Vendas e avais a terceiros. Somente em assuntos de puro interesse social,
sendo-lhe vedado seu uso em assuntos particulares, tais como, fianças. abonos, endosso
e outras responsabilidades de mero favor.

Cláusula Sétima
DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE

CÓPIA COLORIDA
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cumpram os limites fixado.sp.~lalegisJa~~oem v!g~r, importâncias estas que serão levadas
a débito da conta "Despeiias)\dmin~rãtl"as" .• : : •.. .. : ..:.... . ....... ....
Cláusula Oitava
DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas subscritas pelos sócios não poderão ser objeto de cessâo ou transferência total
ou parcial a terceiros, sem o consentimento expresso e unânime do outro sócio, o qual
terá preferência para a aquisição das mesmas em igualdade de condições.

Cláusula Nona
DO EXERCíCIO SOCIAL E DISTRIBUiÇÃO DE LUCROS

No fim de cada ano civil, ou seja, 31 de dezembro, a sociedade fará realizar um Balanço
Geral, para a apuração de resultados do Exercicio. Havendo lucros ou prejuizos, estes
serão distribuídos na proporção ou não da participação do exercício da atividade de cada
um dos sócios, ou serão mantidos na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados para
futura distribuição ou aumento de capital social, de acordo com o vigente Regulamento do
Imposto de Renda.

Cláusula Décima
DA SUCESSÃO

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer dos SOCIOS. OS

herdeiros do falecido ou interdito, mediante concordância dos outros sócios, poderão
permanecer na sociedade ou ter seus haveres apurados mediante Balanço Patrimonial a
ser levantado na data do evento, e neste caso, a liquidação desses créditos será feita em
06 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas.

Cláusula Décima Primeira
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Os sócios declaram sob as penas da lei que não se encontram condenados por nenhum
crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária em
conformidade com artigo 1.011, 9 1° do Código Civil 2002, estando cientes de que no caso
de falsidade, será nulo de pleno direito o presente instrumento, sob todas.as penas da Lei.
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, obrigando-se,
bem como por seus herdeiros, a cumprir fielmente todas as cláusulas nele contidas, em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, sendo que
uma via será para arquivamento e registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 26 de novembro de 2014.

EDMIL

Testemunhas:

Carlos rto Lana
Idt. M- . 99.4n - SSPIMG
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

ATESTADO TÉCNICO PROFISSIONAL

000070

Declaramos para fins de comprovação e aptidão técnica, que o profissional Edmilson Fernandes
Barbosa, CRA-SP na 59093 e portador do RG na 19.346.656-9, responsável técnico da empresa
SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA SA. prestou de forma integrada os
serviços de implantação, operação, gestão, gerenciamento, manutenção e administração da unidade Rio
Poupa Tempo Baixada Fluminense, englobando os atendimentos de multisserviços públicos e privados.
Contrato: NO017/2008 - PROCESSO ADMINISTRATNO: NOE-ll/50.455/2007

CARACTERfSTICASDA UNIDADE RIO POUPA TEMPO BAIXADA FWMINENSE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
ÁREA TOTAl: 5.130 M2

ÓRGÃOS PRESENTES: 31 Órgãos
SERViÇOS PRESTADOS: 361 Serviços

PONTOS DEATENDIMENTO: 163 Pontos

ATENDIMENTOS MENSAIS: 202.874 Atendimentos/mês
(agostO/2012)

MÉDIA DIÁRIA DEATENDIMENTO: 8.39S N2 Atendimentos/dia
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2S8 Pessoas

FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO: 184 Pessoas
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO ESTADUAl: 27 Pessoas
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO MUNICIPAl: 20 Pessoas
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL: 8 Pessoas
FUNCIONÁRIOS DE ENTESPRIVADOS: 19 Pessoas

Rio de JaneirolRJ, 27 de setembro de 2016.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

000072

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO
PAULO CERTIFICA Q..E o profissional identificado no pBSente
documento encontra-se Emsituação REGULAR nesteRegional.

Nome: EDMILSON FERNANDES BARBOSA
CPF: 101.145.078-05
Registro Principal-CRAlSP: 059093
Categoria: ADMINISTRADOR

A pBSente certidão rID quita nEm invalida quaisquer débitos ou intraçães
que, posterioonente, vai1am a ser apurados contra o titular deste registro.

A falsificação deste documento constitui-se Em crime previsto no Código
Penal. sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SÃO PAULO, 19dedezembrode2017 às 10:39.

Validade: 31 cE Março cE 2018, desde Q..E o registro pamaneça Em
situação regular. '

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento re pagm
www.crasp.gov.br/crasplvalidacao. mecflantenúmero cE controle a seguir:

Controle: 2017-30451180548

,')ja EstadosUnicios. 8651C1S9- Jd.Arntofíca- CEP: OH27.00 t -SaoPauio
.~Gfle;(11) 3087.3200 Fax: (11) 3087~3256-vJo!J'N.crasp_gav.rx-

OOV826

http://www.crasp.gov.br/crasplvalidacao.
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Edmilson Fernandes Barbosa
Endereço para acessar este OI: http://lattes.01PQ.br/4711627576995461
Ultima atualização do OJrriaJl0 em 10/10/2017

000074

Possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário FECAP(1996), pós-graduação em
Gestão de Operação de Produtos e Serviços pela Fundação Vanzolini. Atuou por 7 anos na Coordenação de

Infraestrutura e Recursos Humanos nos Postos Poupatempo de Santo Amaro, Itaquera e Sé, em São Paulo.
Atualmente é Gerente de Desenvolvimento de Novos Projetos na empresa Shopping do Cidadão Serviços e

Informática S.A., onde foi responsável pela implantação e gestão operacional de centrais de atendimento ao
cidadão em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará; e responsável pelo desenvolvimento de estudos de

viabilidade de Parcerias Público-Privada para projetos estratégicos nos Estados de Pernambuco, Paraná, Espírito
Santo, Mato Grosso e Goiás. (Texto informado pelo autor)

Identificação
Nome
Nome em citações bibliográficas

Edmilson Fernandes Barbosa.

BARBOSA, E. F.

Endereço
Endereço Profissional SHOPPING DO ODADÃO SERVIÇO E INFORMÁTICA, Atendimento e Desenvolvimento.

Rua Ramos Batista, 444, 6° andar
Vila Olímpia
04552020 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 35061100
Ramal: 1126
Fax: (11) 35061114
URl da Homepage: www.shopddadao.com.br

Formação acadêmica/titulação
1992 - 1996 Graduação em Administração de Empresas.

Centro Universitário FECAP, FECAP, Brasil.
Título: Como Desenvolver uma Escola de Treinamento e Informática.
Orientador: José Carlos da Silva.

Formação Complementar
2005 - 2006 MBA em Gestão de Produtos e serviços. (carga Horária: 450h).

Fundação Carlos Alberto Vanzolini, FCAV, Brasil.

Atuação Profissional

000828
Vínculo: Prestação de serviços, Enquadramento Fundonal: Gerente de Projetos, Regime:
Dedicação exclusiva. ~
Responsável pela implantação, gestão e operação de centrais de atendimento ao ddadão
relacionamento institudonal com Governos de Estado. Gerenciamento de equipes
multidisciplinares para o desenvolvimento de: plano de trabalho; dimensionamento de
recursos humanos e materiais; projetos executivos de arquitetura e engenharia; alvarás e\ ~
licenças municipais e estaduais; compra de suprimentos para CAPEX e OPEX; '~

recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos; treinamento e capadtação t
t~ica e ~mportam~tal;_ in~lações físicas de mobiliários, equipa~entos operaaonais
de mfonnatica, comUnlcaçao vISual; e plano de marketing. Responsavel pelo
desenvoMmento de estudos de viabilidade de projeto de PPP para centrais de

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA, SHOPCIDADAO, Brasil.

Vínculo institucional
2008 - Atual

Outras infonnações

http://lattes.01PQ.br/4711627576995461
http://www.shopddadao.com.br


Atividades
07/2008 - Atual

atendimento ao ddadão e relaàonamento institucional com Governos de Estado.
Gerenciamento de equipes multidisciplinares naCo):definição de modetos de 9~ã9-te(\
operação de projetos de centrais de atendimento ao cidadão; especificação dOSW'~!UI{t 7 5
serviços, proposição de sistemas de mensuração do desempenho e mecanismos de
pagamento; modelagem técnica operadonal; modelagem de soluções tecnológicas;
modelagem econômico-financeira, confecção de planos de negócios e planos de operaç~o;
resposta a chamamentos públicos de estudos de viabilidade; desenvolvimento de termos
de referência e editais de licitação; e elaboração de propostas técnicas e econômicas para
projetos de PPP.

Direção e administração, Atendimento e Desenvotvimento, .
Cargo ou função
Gerente de Projetos.

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador de Recursos Internos
Experiência em Central de Atendimento ao Cidadão Poupatempo (Programa do Governo
do Estado de São Paulo) na coordenação da área de Recursos Internos e Infraestrutura.
Responsável pela supervisão, coordenação e execução de todas as atividades
administrativas e de infraestrutura em recursos humanos, manutenção, segurança
patrimonial, limpeza e asseio, transportes e informática da Central de Atendimento ao
Cidadão com uma equipe técnica de 17 colaboradores especialistas e mais de 700
colaboradores atendentes, além de gerir contratos de serviços prestados por empresas
terceirizadas. Do ano de 2001 a 2002 desenvolveu as atividades no Posto Poupatempo
santo Amaro, com uma área de 8.800 m2, mais de 300 serviços de interesse público
disponíveis, de Órgãos e Entidades Públicas, e realizando em média 13.731 atendimentos
por dia, com funcionamento de 2a a 6a das 07hOO às 19hOO e aos sábados das 07hOO às
13hOO. Do ano de 2002 a 2006 desenvolveu as atividades no Posto Poupatempo ltaquera,
com uma área de 10.000 m2, mais de 300 serviços de interesse público disponíveis, de
Órgãos e Entidades Públicas, e realizando em média 13.035 atendimentos por dia, com
funcionamento de 2a a 6a das 07hOO às 19hOO e aos sábados das 07hOO às 13hOO. Do ano
de 2007 a 2008 desempenhou a mesma função no Posto Poupatempo Sé, com uma área
de 6.500 rn2, mais de 300 serviços de interesse público disponrveis, de Órgãos e Entidades
Públicos, e realizando em média 11.139 atendimentos por dia, com fundonamento de 2a a
6a das 07hOO às 19hOO e aos sábados das 07hOO às 13hOO.

Direção e administração, SUperintendência Poupatempo, .
Cargo ou função

Coordenador de Recusas Intemos e Infraestrutura.
serviços téalicos especializados, Gerênàa Administrativa Financeira, .
serviço realizado
Analista de Suporte a Gestão.

eia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP,PRODESP,Brasil.

Vínculo institucional
1987 - 2008
Outras infonnaçães

Atividades
07{2001- 02/2008

10/1996 - 07/2001

Áreas de atuação
1. Grande área: Oêndas Sociais Aplicadas I Área: Administração.

Idiomas
Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Produções

Produção bibliográfica

Outras informações relevantes 00082~
Implantação e Gestão de Centrais de Atendimento: Em 2008, gerenciou a reestruturação da gestão da
operação de cinco Unidades de Atendimento ao Cidadão - NA HORA, no Distrito Federal, com 4.900 m2 de
área reformada e 160 funcionários; Em 2e08, gerenciou a implantação de infraestrutura de TIC de uma
Unidade de Atendimento ao Cidadão - Poupatempo Santos, em São Paulo, com 6.890 ml de área construída e
130 funcionários; Em 20S9, gerenciou a implantação de uma Unidade de Atendimento ao Cidadão - Rio Poupa



Tempo Baixada FluminenseJ no Rio de Janeiro. com 5.00S m'z de área construida e 195 funcionários; Em
2014J gerenciou a implantação de três Unidades de Atendimento ao Cidadão - VAPT VUPT. no CearáJ nas
cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. totalizando 7.250 m2 de área construída(}Q2~O 7 6
funcionáriosj Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade de Parceria Publico-Privada: Em 2009. gerenciou o
projeto EXPRESSO CIDADÃO. em Pernambuco. contemplando 13 unidades de atendimentoJ totalizando 23.7se m2
de área de construção para 29.0e0 atendimentos por dia e 980 funcionáriosj Em 2011. gerenciou o projeto
TUDO AQUI. no Paraná, contemplando 9 Unidades de atendimento, totalizando 27.00e m2 de área de
construçào para 30.00e atendimentos por dia e 1.500 funcionários; Em 2012. gerenciou o projeto FAÇA
FÁCIL. no Espírito Santo. contemplando 4 unidades de atendimento. totalizando 19.0S0 m2 de área de
construção para 15.0ee atendimentos por dia. 75S funcionários e 2 unidades de atendimento móvel; Em 2015
gerenciou o projeto GANHA TEMPO. no Mato Grosso. contemplando 7 unidades de atendimento .• totalizando
8.0se m2 de área de construção para 6.85e atendimentos por dia e 330 funcionários; e Em 2016 gerenciou o
projeto VAPT VUPT. em Goiás .• contemplando 109 unidades de atendimento .•totalizando, 34.800 m2 de área de
construção para 52.900 atendimentos por dia e 2.596 funcionários.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 28/11/2017 às 8:22:00
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Secretârla Getal
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Secretaria Geral

Divisão de Registros AcadêmIcos

Diploma registrado sob n.O 1183672
Processo n.o .9'i'.L .9Lf::2-6 . I s>_ _--.- -_.__ _ __ ._._-)
nos termos do Ar' o 48 ~ Lei 9394/96.
São Paulo.J _.de_ U. hO dé.~.s98'"

ProL Manuel José Nunes Pinto
Diretor

RG 2.84\.141

APOSTILA

Curso:

ADMINISTRAÇÃO

Rec. pelo Decreto Federal
n." 71.469. de 04-12-1972

D.O.U. 05-12-1972 - pág. 10825

ÕNIVEKSIOADE DE SftD r A U L o

plOr.' Marizilda de Almeida Crusco
Secretária Geral
RG 7.172.739
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11.3.5.6.
COMPROVANTE DE VíNCULO PROFISSIONAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERViÇOSDE AUTÔNOMO

De um lado, SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S. A., pessoa jurídica de
direito privado com sede na Rua Ramos Batista, nº 444, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP,
CEP04552-020, inscrita no CNPJsob n° 07.917.303/0001-12, representada neste ato por seus
Diretores, Srs. Ricardo Rasera e Fernando Antonio Lourenço Graton Jr., doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE,

e de outro lado, EDMILSON FERNANDES BARBOSA, brasileiro, Administrador de Empresas,
Carteira de identidade nº: 19.346.656-9 SSP- SP e CPF:101.145.078-05, inscrito no Conselho
Regional de Administração CRA-SP nº 59093, residente e domiciliado na Rodovia Regis
Bittencourt, 1335 - Apto. 133, Edifício Jequitibá, Taboão da Serra/SP, CEP 06768-100
doravante denominada simplesmente CONTRATADO AUTÔNOMO,

têm entre si ajustado o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS DE AUTÔNOMO ("CONTRATO") que se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- O presente instrumento tem por objeto a contratação pela CONTRATANTE de serviços
profissionais a serem prestados pelo CONTRATADO AUTÔNOMO, de gestão e implantação de
Unidades de Atendimento ao Cidadão no Estado de Goiás, do programa Vapt Vupt, que
envolverá o desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE nos consórcios, sociedades de
propósito específico ou subsidiária integral, decorrente de processo licitatório do referido
Estado.

1.1.1 - Ao CONTRATADOAUTÔNOMO caberá a responsabilidade técnica da prestação dos
serviços, atendendo todas as necessidadestécnicas do projeto de implantação das unidades
Vapt Vupt.

Página 1 de6
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1.4 - Sendo a atividade da CONTRATADO AUTÔNOMO estabelecida na cláusula 1ª do objeto,
atividade de meio e não de resultado, fica estabelecido que o valor contratado avençado na
cláusula segunda será sempre devido, independente do resultado das ações.

cLÁUSULA SEGUNDA - PRECO

2.1 - Pela prestação dos serviços referidos no item 1.1 acima, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, mensalmente, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contra a emissão de
nota fiscal por esta última. O valor aqui definido será corrigido anualmente pela variação do
IPCA/IBGEe, na falta deste, por outro indice oficial que efetivamente reflita a inflação ocorrida
no período.

2.2 - Os pagamentos de que trata o item 2.1 acima serão efetuados até o 52 dia útil de cada
mês subsequente à prestação dos serviços.

2.3 - Os tributos incidentes sobre os pagamentos referidos no item 2.1 acima ficarão a cargo
exclusivo do CONTRATADO, que desde já autoriza a CONTRATANTE a proceder às retenções
que incidirem sobre referidos valores por força de lei.

2.4 - Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em favor do CONTRATADO, na
conta corrente nº 03.014.078-3 da agência 0336 do Banco 033 (5antander do Brasil).

2.4.1- Caberá a CONTRATANTE emitir mensalmente o Recibo de Pagamento de Autônomo
- RPA,e o CONTRATADO AUTÔNOMO assínar o recibo respectivo, valendo o comprovante
de depósíto bancário como comprovação de pagamento dos valores descritos na
subcláusula 2.1.

2.5 - Em caso de inadimplência ou atraso no pagamento dos valores previstos no item 2.1
acima, independentemente de qualquer formalidade ou notificação, incidirão sobre os valores
em aberto:

Página 2 de 6000835

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido monetariamente;
b) juros de 1% (um por cento) ao mês, a partír do mês subseqüente ao vencimento da

obrigação, e
c) correção monetária apurada pela variação do INPC/IBGEentre a data do vencimento

da obrigação e a data do seu efetivo pagamento.

2.6 - As despesas em que o CONTRATADO AUTÔNOMO incorre~!lilra'€J{~ução dos serviços
objeto deste Contrato serão suportadas exclusivament~o~~;'~~'tANTE, mediante
antecipação, tais como transporte aéreo e estada em~~\O. "'d1J~.'l!mI)Qlg~ tais como táxi,
alimentação, reprografia etc. Em qualquer hip~\C~Jr"ll'ê esa\~:~mente serão
reembolsadas pela CONTRATANTE mediante apr eij Ífl't;\tov~ idôneo pelo
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CONTRATADO AUTÔNOMO. Despesas acima de R$ 500,00 (quinhentos reais) deverão ser
previamente autorizadas pela CONTRATANTE.

cLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO CONTRATUAL

3.1 - O prazo do presente Contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da data de sua
assinatura, sendo renovado automaticamente por prazo indeterminado, caso nenhuma das
partes manifeste por escrito a intenção de não renová-lo, mediante notificação com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do prazo contratual.

cLÁUSULA QUARTA - RESCISÃOCONTRATUAL

4.1 - Este Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem prejUIZO das sanções
contratuais e/ou legais cabíveis e pagamento de eventual indenização por perdas e danos, em
qualquer das seguintes hipóteses:

4.1.1 - Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação de
qualquer das partes;

4.1.2 - Descumprimento, total ou parcial de qualquer cláusula, condição ou disposição
do presente Contrato se, decorrido o prazo assinalado em notificação escrita da parte
prejudicada para a parte infratora, esta última não sanar a inadimplência.

4.2 - Qualquer das Partes poderá denunciar o presente Contrato a qualquer tempo e sem
ônus ou pagamento de indenizações de parte a parte, desde que notifique a outra Parte por
escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALlDADE

5.1 - O CONTRATADO AUTÔNOMO obriga-se a manter sigilo e confidencialidade sobre as
informações, dados e documentos da CONTRATANTE, a que tíver acesso ou conhecimento
em razão e por força da execução do presente Contrato, obrigando-se, ainda, a zelar para que
seus possíveis prestadores de serviços, representantes, procuradores, sucessores ou
empresas subcontratadas adiram ao pacto de sigilo e confidencialidade que ora firmam.

5.2 - A obrigação de sigilo e confidencial idade permanecerá vigorando permanentemente
entre as Partes, mesmo após o término, denúncia ou rescisão do presente Contrato.

Shopping do Cidadão Serviços e Informático SA
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"li'" ·•• ,-. SHOPPING
.,.,~. ooCIDADÃO
••• 000083

como, sob pena de arcar com todos os prejUIZOSeventualmente experimentados pela
CONTRATANTE, ficando garantido a esta última o direito de regresso contra o CONTRATADO
AUTÔNOMO.

5.5 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara e garante, por si e possíveis procuradores, que
observará todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis no cumprimento deste contrato, em
particular, mas não apenas a LeiAnticorrupção Brasileira (lei Q 12.846/13), a Lei de Práticas
Corruptas Estrangeiras dos Estados Unidos, a LeiAnti-suborno do Reino Unido (U.5. Foreign
Corrupt Practices Act e UK Bribery Act), bem como os termos da Politica de Conduta e
Integridade da CONTRATANTE.

5.6 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara e garante que conhece o disposto na Política de
Conduta e Integridade que faz parte integral do presente contrato, comprometendo-se a (i)
observar e aplicar as suas regras e eventuais atualizações, durante a vigência do contrato; e
(ii) divulgar a Política de Conduta e Integridade da CONTRATANTE, e eventuais atualizações,
para seus possíveis procuradores, exigindo-Ihe a sua aplicação e observância, bem como da
legislação vigente.

5.7 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara, ainda, que aceitará receber treinamentos quanto
às regras da Politica de Conduta e Integridade da CONTRATANTE.

5.8 - A qualquer momento durante a execução do presente contrato a CONTRATANTE poderá
verificar se as declarações previstas nas Clausulas 5.6 e 5.7, acima, estão sendo devidamente
cumpridas pelo CONTRATADO AUTÔNOMO.

5.9 - Qualquer prática, pelo CONTRATADO AUTÔNOMO, em violação às declarações
constantes da cláusula 5.6 e seguintes ensejará a resolução de pleno direito do contrato pela
CONTRATANTE, independentemente de qualquer formalidade, e sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste contrato e da cobrança de eventuais perdas e danos.

cLÁUSULA SEXTA - DISPOSICÕES GERAIS

6.1 - Não se estabelecerá por força da presente contratação, entre as Partes ou entre cada
uma delas e os sócios, diretores, prepostos, empregados ou prestadores de serviços da outra,
vínculo de natureza trabalhista, previdenciária ou acidentária, devendo cada qual responder
por suas respectivas obrigações.

000837 Página 4 de 6
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seus próprios bens para penhora, assim como providenciará a substituição da Parte inocente
no polo passivo de demandas judiciais ou administrativas, indenizando-a por eventuais
perdas, danos e honorários profissionais que tiver dispêndio na sua defesa.

6.3 - O presente Contrato obriga não só as Partes, como também suas sucessoras a qualquer
título, inclusive em caso de fusão, cisão ou incorporação de qualquer delas, hipótese em que
a empresa resultante da reorganização societária permanecerá responsável pelas obrigações
aqui assumidas.

6.4 - A tolerância de qualquer das Partes, quanto ao atraso ou inadimplência da outra, não
caracterizará novação ou renúncia, podendo a parte prejudicada exercer os direitos que lhe
são garantidos por lei ou por este Contrato, quando melhor lhe convier.

6.5 - O CONTRATADO AUTÔNOMO declara que está regular perante os órgãos públicos para
a prestação dos serviços sob a condição de autônomo, sendo responsável pelo pagamento de
todas as taxas, emolumentos e contribuições legais inerentes as atividades profissionais a
serem exercidas em decorrência do presente instrumento contratual.

6.6 - As Partes declaram que leram e entenderam todas as cláusulas e condições do presente
Contrato, que representam e compreendem todos os entendimentos mantidos por elas,
prevalecendo sobre qualquer outro, escrito ou verbal.

6.7 - Ao término do contrato, pelas formas cabíveis, deverá a CONTRATANTE conceder
atestado de prestação dos serviços, com as atividades elencadas neste instrumento e outras
que eventualmente tiverem sido efetivamente contratadas e prestadas no curso do contrato,
desde que os serviços tenham sido prestados pelo CONTRATADO AUTÔNOMO de forma
adequada, efetiva e completa.

6.8 - A prestação dos serviços possui caráter não exclusivo. Deverá o CONTRATADO

AUTÔNOMO, na manutenção e vigência do contrato, abster-se de prestar consultoria para
empresas concorrentes da CONTRATANTE, que atuam no mesmo mercado, sob pena de arcar
com a rescisão do presente contrato e indenizar a CONTRATANTE pelas perdas, danos e lucros
cessantes que a violação desta obrigação lhe causar.

6.9 - As partes contratantes declaram, sob as penas da lei, que consultaram todos os seus
órgãos diretivos e deliberativos e obtiveram todas as autorizações e anuências necessárias
para assumir as obrigações previstas neste instrumento, bem como que os signatários do
presente instrumento são seus procuradores/representantes legai<;", devidamente

O"F,
constituídos na forma dos respectivos Contratos ou Estatutos SoQais;~~[?.ll3' poderes para

fl~\~ '6~~ ,op'<lJ;.f\\e
assumir as obrigações contratadas. b~\O~~\,~~~~~ ~~: Q:I)~~l~r.
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I
I 7.1- Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias ou litígios

decorrentes do presente Contrato, com expressa renúncia das Partes quanto a qualquer
outro, por mais privilegiado que outro seja ou venha a ser.

E por estarem justas e acordadas, as Partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

i
SHOPPING DO CIDADÃO SER IÓ S E INFORMÁTICA S.A. C

/_~icardo Rasera Fer ando Antonio Lourenço e ton Jr.

i~ é~
EDMILSON FERNANDES BARBOSA

Nome
CPFnQ

TAB(uAO O! IVfIRA 1.1.'1;\ A., Df. C.rdo,o d. Melo, 1855, CEP, 0454,.OQ5
Ii'---T:;::-~r-- "~'Oii"'p'3' Esqui,," COr;l a Ruo tunchal- Slo Paulo. SP
B.l .I••.;" Roh,,,,,, "" o';••••., t ••,. p~Bil"lli'Sa;.s.5100 - www l;nOIJ',com.b,_. ~---.---

"

Contrato de Prestação de Serviços de Autônomo
Shopping do Cidadão Serviços e Informática SA x Edmif50n Fernandes Barbosa
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11.3.5.1. VIL) Comprovação de experiência do responsável técnico
indicado para a operação das UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT
VUPT, nos termos do inciso IV acima, devidamente registrado no
CREA, CAU ou eRA, em
serviços com características correlatas e compatíveis com as desta
Licitação.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO PARA
OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO
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st lina faz parte da(o) CERTIDÃO DE RCA n' 1661012017

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRAlRJ

CERTIDÃO DE RCA
VALIDADE: 21/0512018

Folha: 112
000089

Certificamos, para os devidos fins da Lei nO 8666/93, que o Profissional abaixo identidicado, encontra-se

devidamente habilitado neste CRA/RJ a prestação dos serviços descritos no(s)

ATESTADOOS/DECLARAÇÃO(OES) aqui apresentado(s). Certificamos, ainda, que o citado profissional vem

executando serviços atinentes a profissão estabelecidos na Lei n' 4769/65, conforme constam no(s)

ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(OES), que fazem parte integrante desta Certidão, registrado(s) por este

CRNRJ. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão da Administração Púbiica ou Privada,

resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade

do(s) referido(s) ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(OES).

Nome do Profissional: PLINIO RIPARI

Reg CRNRJ: 02-75621

Formação: ADMINISTRADOR

CPF: 069,318,168-02

Endereço: FRANCISCO CRUZ, 287;

Cidade: SAO PAULO UF: SP

RCA - REGISTROS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA
DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ADMINISTRAÇÃO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
ENERGIA, INDUSTRIA E SERVICOS - SEDEIS-
RCA N° 20171000100377 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-1 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-2 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-3 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-4 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-5 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-6 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100377-7 Data: 09/Novembro/2017 000843

Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.271-064
Telefone/Fax CRA/RJ: (21) 3872-9618

Endereço Eletrônico: contato@Sistemacrarj.com.br- Home-page: http://www.cra-rj.org.br

mailto:contato@Sistemacrarj.com.br-
http://www.cra-rj.org.br


.agina faz parte da(a) CERTIDÃODE RCAn' 1661012017
Folha: 2/2

000090

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRAlRJ

Código de Controle do Comprovante: 0.6416108270302199

Emitida às: 21/11/2017 15:00 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA/RJ na Internet, no

endereço www.sistemacrarj.com.br .

•

•

• 00084'1

Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CE? 20.271-064

Telefone/Fax eRA/RJ: (21) 3872-9618
Endereço Eletrônico: contato@sistemacrarj.com.br- Home-page: htip:l/www.cra-rj.org.br

http://www.sistemacrarj.com.br
mailto:contato@sistemacrarj.com.br-
http://htip:l/www.cra-rj.org.br
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Folha: 1/2

000091

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRNRJ

CERTIDÃO DE RCA
VALIDADE: 21/0512018

Certificamos, para os devidos fins da Lei nO8666/93, que o Profissional abaixo idenlidicado, encontra-se

devidamente habilitado neste CRA/RJ a prestação dos serviços descritos nO(5)

ATESTADOOSIDECLARAÇÃO(ÕES) aqui apresentado(s). Certificamos, ainda, que o citado profissional vem

executando serviços atinentes a profissão estabelecidos na Lei nO 4769/65, conforme constam no(s)

ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(ÕES), que fazem parte inte9rante desta Certidão, registrado(s) por este

CRA/RJ. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão da Administração Pública ou Privada,

resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade

does) referido(s) ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(OES).

Nome do Profissional: PUNIO RIPARI

Reg CRNRJ: 02-75621

Formação: ADMINISTRADOR

CPF: 069.318.168-02

Endereço: FRANCISCO CRUZ, 287;

Cidade: SAO PAULO UF: sP

RCA - REGISTROS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA
DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ADMINISTRAÇÃO

Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuea - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.271-064
TelefoneIFax CRAIRJ: (21) 3872-9618

Endereço Eletrônico: eontato@sistemacrarj.eom.br- Home-page: http://www.era-rj.org.br

Contratante: CONSORCIO AGILlZA RIO
RCA N° 20171000100378 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100378-1 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100378-2 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100378-3 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100378-4 Data: 09/Novembro/2017
Aditivo N° 20171000100378-5 Data: 09/Novembro/2017

Código de Controle do Comprovante: 0.06164610383631397

Emitida às: 21/11/201715:01 (Hora de Brasília) 000845

mailto:eontato@sistemacrarj.eom.br-
http://www.era-rj.org.br
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Folha: 212

000092

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRNRJ

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRNRJ na Internet, no

endereço www.sistemacrarj.com.br.

000846
Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.271 -064

TelefonelFax eRAIRJ: (21) 3872-9618
Endereço Eletrônico: contato@sistemacrarj.com.br ~ I-lome-page: http://www.cra~rj.org.br

http://www.sistemacrarj.com.br.
mailto:contato@sistemacrarj.com.br
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico

ATESTADO TÉCNICO PROFISSIONAL

Declaramos para fins de comprovação e aptidão técnica, que o profissional Plínio Ripari, CRA-RJ n° 02-

75621, na qualidade de Responsável Técnico da empresa SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS

INFORMÁTICA S.A., prestou de forma integrada os serviços de implantação, operação, gestão,

gerenciamento, manutenção e administração das unidades Rio Poupa Tempo Zona Oeste, Rio Poupa Tempo

Baixada Fluminense e Rio Poupa Tempo São Gonçalo, englobando os atendimentos de multisserviços

públicos e privados, gestão de pessoal, manutenção de infraestrutura e gestão da qualidade.

CONTRATOS:

• N° 017/2008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° E-11I50.455/2007

• Objeto: Prestação de Serviços de Gestão de Central de Atendimento ao Cidadão, do PROGRAMA

RJO POUPATEMPO nas UNIDADES ZONA OESTE (Shopping Bangu, à Rua Fonseca, 24012°

Pavim., Bangu, Rio de JaneirolRJ) e BAIXADA FLUMINENSE (Shopping Grande Rio - Ed. Deck

Parking, Estrada Municipal São João de Meriti, nO 111, Jardim José Bonifácio, São João do

Meriti/RJ), em imóveis disponibilizados pela empresa, abrangendo a prestação integrada dos serviços

de implantação, operação e manutenção das duas unidades, de acordo com as especificações e

obrigações constantes no contrato e no EDITAL DE CONCORRÊNCIA (nO 001/2007) e SEUS

ANEXOS.

Período de Atividade:

• Data de assinatura do contrato Q1712008: 23/10/2008/ Prazo de Vigência: 60 meses

• 9° Aditivo assinado em 17/06/2014 - ampliando o Prazo de Vigência para 72 meses (até 23/12/2014)

• N° 02312010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° E-ll/50.129/201O

• Objeto: Prestação de Serviços de Gestão de Central de Atendimento ao Cidadão, do PROGRAMA

~~ç:~::TE':~":=;~;~::::;'~:v:"~:::,~
~m lmov~1 dISPOD1~,hzadoP~~~~T:;~~;;~;r, eil,~~.,~.;..,a. prestaçao IDte~ada ~os. servl~os .de ~
lmplantaçao, operaçao e manut~ood,~~. a e "¥ordo com as especlficaçoes e obngaçoes .
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico

000094

Período de Atívídade:

Data de assinatura do contrato 02312010: 08/12/2010/ Prazo de Vigência: 60 meses

6° Aditivo assinado em 07/12/2015- ampliando o Prazo de Vigência para 63 meses (até 07/03/2016)

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES:

CARACTERrSllCAS DAS UNIDADES

UNIDADE ZONA OESTE BAIXADA FLUMINENSE SÃO GONÇALO

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE

ÁREA TOTAL: 6.120 M' 5.130 M' 4.590 M'

ÓRGÃOS PRESENTES: 39 Órgãos 31 Órgãos 34 Órgãos

SERViÇOS PRESTADOS: 466 Serviços 361 Serviços 169 Serviços

PONTOS DEATENDIMENTO: 17~ Pontos 163 Pontos 162 Pontos

230:617
Atendimentos/mês

202.874
Atendimentos/mês

107.$76
Atendimentos/mêsATENDIMENTOS MENSAIS:

(agosto/2012) (agosto/2012) (junho/2012)

M~DIA DIÁRIA DEATENDIMENTO: N' N'
Nº Atendimentos/dia9.225 8.395 4.781

Atendimentos/dia Atendimentos/dia
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 284 Pessoas 258 Pessoas 219 Pessoas

Sendo:

FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO: 185 Pessoas 184 Pessoas 1S3 Pessoas
SERVIDORES ESTADUAIS: 39 Pessoas 27 Pessoas 29 Pessoas

SERVIDORES MUNICIPAIS: 21 Pessoas 20 Pessoas 15 Pessoas
SERVIDORES FEDERAIS: 12 Pessoas 8 Pessoas 5 Pessoas
FUNCIONÁRIOS PRIVADOS: 27 Pessoas 19 Pessoas 17 Pessoas

Rio de JaneirolRJ, 25 de outubro de 2017.
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FABIO RODRIGUES BATISTA
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Diretor Geral de Adminis
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EstH pâgina faz parte da(o) CERTIDÃO DE RCA nO 76/2017

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

CERTIDÃO DE RCA
VALIDADE: 27/05/2018

Folha: 1/1

00009~,

Certificamos, para os devidos fins da lei n° 8666/93, que o Profissional abaixo identidicado, encontra-se

devidamente habilitado neste CRA-CE a prestação dos serviços descritos no(s)

ATESTADOOS/DECLARAÇÃO(ÕES) aqui apresentado(s). Certificamos. ainda, que o citado profissional vem

executando serviços atinentes a profissão estabelecidos na Lei nO4769/65, conforme constam no(s)

ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(OES), que fazem parte integrante desta Certidão, registrado(s) por este CRA-

CE. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão da Administração Pública ou Privada, resguardando-

nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade do(s) referido(s)

ATEST ADO(S )/DECLARAÇÃO(ÕES).

Nome do Profissional: PLINIO RIPARI

Reg CRA-CE: 02-88521

Formação: ADMINISTRADOR

CPF: 069.318.168.02

Endereço: COPACABANA, 406; Complemento: Apto. 43

Cidade: SAO PAULO UF: SP

RCA - REGISTROS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA
DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ADMINISTRAÇÃO

Contratante: SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA-SEJUS
RCA N° 20171000100006 Data: 22/Novembro/2017

Código de Controle do Comprovante: 0.7378376010212064

Emitida às: 27/11/201712:47 (Hora de Brasilia)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA.CE na Internet, no

endereço www.sistemacrace.com.br/craonli ne/.

Rua Dona Leopoldina, 935, Centro, Fortaleza CE, CEP: 60110-000
TelefonelFax CRA-CE: (85) 3421-0909

Endereço Eletrônico: cra-ce@cra-ce.org.br-Home-page: bttp://www.craceara.orOO'0-8 4 9

http://www.sistemacrace.com.br/craonli
mailto:cra-ce@cra-ce.org.br-Home-page:
http://bttp://www.craceara.orOO'0-8
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS, neste ato
representada por seu Secretário Adjunto Sandro Camilo Carvalho, atesta para os devidos fins, que as
empresas Construtora Marquise S/A (MARQUISE), inscrita no CNPJ nO 07.950.702/0001-85, com
sede na Avenida Pontes Vieira, 1.838, Dionísio Torres, Fortaleza - CE, e a empresa SHOPPING DO
CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A (SHOPCIDADÃO), inscrita no CNPJ nO
07.917.303/0001-12, com sede na Rua Ramos Batista, 444, 6° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP
acionistas da SPE CEARÁ SERViÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO S/A (CEARÁ CIDADÃO)

.nscrita no CNPJ: 18.778.783-0001-02, com sede na Avenida Pontes Vieira, 1.831, Di,?nisio Torres,
Fortaleza - CE, sendo MARQUISE com 60% (sessenta por cento) e SHOPCIDADAO com 40%
(quarenta por cento) de participação econômica, realizam de forma solidária e compartilhada a
gestão de execução das unidades VAPT VUPT e prestação dos serviços alusivos ao objeto do
contrato, conforme abaixo relacionado, desde o inicio de sua vigência.

CONTRATO: N° 107/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 12246278-5/6144780/2013

OBJETO:

O presente CONTRATO tem por objeto a concessão administrativa dos SERViÇOS VAPT VUPT,
destinados á construção, implantação, operação, manutenção e gestão de 5 (cinco) UNIDADES,
estando 4 (quatro) em operação sendo 2 (duas) unidades localizadas no Municipio de Fortaleza -
Unidades Messejana e Antonio Bezerra, 1 (uma) localizada no Município de Juazeiro do Norte e 1
(uma) localizada no Municipio de Sobral, do Programa VAPT VUPT de Atendimento Integrado ao
Cidadão do Governo do Estado do Ceará, conforme descritas no Anexo I do EDITAL_I PERíODO DE ATIVIDADE:

Data de assinatura do contrato: 01 de novembro de 2013

Prazo de vigência: 15 anos

CARACTERíSTICAS DAS UNIDADES:

UNIDADE
ANTONIO JUAZEIRO DO
BEZERRA NORTE MESSEJANA SOBRAL

DESCRiÇÃO MEDIDA QUANT QUANT QUANT QUANT

ÁREA TOTAL: m' 4.319,85 2.574,68 2.902,02 1.715,37

ÓRGÃOS PRESENTES: Órgãos 26 20 27 16

SERViÇOS PRESTADOS: Serviços 144 101 172 81

PONTOS DE ATENDIMENTO: Pontos 92 55 94 49

ATENDIMENTOS MENSAIS: Julho/2017 Atenjmês 71.196 42.654 67.699 37.482

• Secretariada Justiçae Cidadania. RuaTenente Benévolo,n.210SS- Meireles
Cepo60.160-041- Fortaleza- Ceará- Fone:(85) 3101.2841• Fax:(85) 3101.5025
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MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO: Julho/2017 Aten/dia 3.390 2.031 3.224 1.B74

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: Pessoas 200 107 170 92

FUNCIONÁRIOS DA SPE: Pessoas 106 66 98 60

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO ESTADUAL: 67 32 43 27Pessoas
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO MUNICIPAL: Pessoas 14 (I 12 O

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL: Pessoas 9 4 14 O

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO PRIVADOS: Pessoas 4 5 3 S

08S.: A Central Vapt Vupt possuí 18 profissionais para gestão das Unidades.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES

Atendimentos Realizados
Mês de referência

Julho/17

Unidade
Desde a 2014 2015 2016 2017 Atend. Média

Implantação Mensal Diãria

Ant6nio Bezerra 772.131 O O 139.580 632.551 71.196 3.390

Juazeiro do 1.444.816 117.653 471.038 485.864 370.261 42.654 2.031
Norte

Messejana 1.798.660 2.319 487.263 678.992 630.086 67.699 3.224

Sobral 617.587 O 18.486 254.436 344.665 37.382 1.874

.-
TOTAL 4.633.194 119.972 976.787 1.558.872 1.977.563

Observações:

• A Unidade de Ant6nio Bezerra iniciou operação em agosto de 2016;
• A Unidade de Sobral iniciou operação em outubro de 2015;
• A Unidade Messejana iniciou operação em dezembro de 2014:
• A Unidade Juazeiro do Norte iniciou operação em agosto de 2014;
• Os atendimentos do ano d.il20j.7 foram contabil" dos até 31 de outubro de 2017.

~'.'~1~:c,;:;~::'o,~",~::~;:';;,..e;:::~:;;;:';
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Secretaria da Justiça e Cidadania. RuaTenente Benévolo, 0."1055 - Meireles
Cep: 60.160-041 • Fortaleza - Ceará' Fone: (85) 3101.2841 • Fax: (85) 3101.5025
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I ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE ANTONIO BEZERRA
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ÓRGÃOS MUNICIPAIS

AMC Autarquia Municipal de Transito

ETUFOR Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza

PROCON PROCON

SOE Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará

SEFIN Secretaria de Finanças

SETRA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

ÓRGÃO ESTADUAIS

ARCE Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará

CAGECE Cia de Água e Esgoto

DETRAN Departamento de Trânsito Estadual do Ceará

E-VAPTVUPT E-VAPT VUPT

JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceará

PEFOCE Pericia Forense do Ceará

SEFAZ Secretaria da Fazenda

SEJUS/NUCAV Secretaria da Justiça e Cidadania

SESA Secretaria da Saúde do estado do Ceará

SINE/IDT Instituto de Desenvoivimento do Trabaiho

ÓRGÃOS FEDERAIS

T.R.E Tribunal Regional Eleitoral

INSS INSS

SRF Secretaria da Receita Federal

OUTROS - ÓRGÃOS, EMPRESAS E SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

BRAOESCO BRADESCO

ENEL ENEL

CENTRAL FACIL - SESCAP CENTRAL FACIL - SESCAP
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Secretaria da Justiça e Cidadania. Rua Tenente Benévolo, n.º1055 - Meireles

Cepo 60.160.041. Fortaleza - Ceará. Fone: (85) 3101.2841 • Fax: (85) 3101.5025
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!ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE JUAZEiRO DO NORTE

ÓRGÃO ESTADUAIS

ARCE Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará
CAGECE Cia de Água e Esgoto

CENTRAL FÁCIL - STDS . CENTRAL FÁCIL - STDS

CGE Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

DPGE Defensoria Pública

DETRAN Departamento de Trânsito Estadual do Ceará
E-VAPTVUPT E-VAPT VUPT

JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceará

PEFOCE Pericia Forense do Ceará

SECULT Secretaria da Cultura do Estado do Ceará

SEFAZ Secretaria da Fazenda

SEJUS Secretaria da Justiça e Cidadania
SINE/IDT Instituto de Desenvolvimento do Trabalho

ÓRGÃOS FEDERAIS

INSS INSS

SRF Secretaria da Receita Federal

CEF Caixa Econômica Federal

OUTROS - ÓRGÃO, EMPRESAS E
SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

BRADESCO BRADESCO

CENTRAL FACIL - SESCAP CENTRAL FACIL - SESCAP

CENTRAL FACIL - CRC CENTRAL FAClL - CRC

ENEL ENEL

Secretaria da justiça e Cidadania - Rua Tenente Benévolo, n.910SS - Meireles

Cepo 60.160-041- Fortaieza - Ceará - Fone: (85) 3101.2841- Fax: (85) 3101.5025

OOCl853
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I ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE MESSEJANA
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ÓRGÃOS MUNICIPAIS

AMC Autarquia Municipal de Transito

ETUFOR Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza

SEFIN Secretaria de Finanças

SEUMA Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

PROCON PROCON

SOE Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará

SETRA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

ÓRGÃO ESTADUAIS

ARCE Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará

CAGECE Cia de Água e Esgoto

CENTRAL FÁCIL - STOS CENTRAL FÁCIL - STDS

CGE Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

DETRAN Departamento de Trânsito Estadual do Ceará

DPGE Defensoria Pública

E-VAPT VUPT E-VAPTVUPT

JUCEC Junta Comercial do Ceará

PEFOCE Pericia Forense do Ceará

SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA

SEJUS SECRETARIA DA JUSTiÇA E CIDADANIA

SESA Secretaria da Saúde do estado do Ceará

SINE/IDT Instituto de Desenvolvimento do Trabalho

ÓRGÃOS FEDERAIS

INSS INSS

RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL

T.R.E. Tribunal Regional Estadual

OUTROS - ÓRGÃO, EMPRESAS E SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

BRADESCO BRADESCO

ENEL ENEL
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Secretaria da Justiça e Cidadania. Rua Tenente Benévolo, n.Q1055 - Meireles

Cepo 60.160-041 • Fortaleza - Ceará. Fone: (85) 3101.2841. Fax: (85) 3101.5025
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I ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE SOBRAL

ÓRGÃOS ESTADUAIS

ARCE Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará
CGE Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
DPGE Defensoria Pública
DETRAN Departamento de Trânsito Estadual do Ceará
E-VAPTVUPT E-VAPTVUPT
JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceará
PEFOCE Pericia Forense do Ceará
SEFAZ Secretaria da Fazenda
SEJUS Secretaria da Justiça e Cidadania
SINE/IDT Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
ÓRGÃOS FEDERAIS

INSS INSS
SRF Secretaria da Receita Federal

OUTROS - ÓRGÃO, EMPRESAS E SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

BRADESCO BRADESCO
ENEl ENEl

CENTRAL FACll- SESCAP CENTRAL FÁCll- SESCAP
CENTRAL FACll- SEBRAE CENTRAL FACll- SEBRAE

CENTRAL FÁCll- CRC CENTRAL FÁCll- CRC
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ETAPA DESCRIÇAO

Recepção As unidades possuem 05 recepções:

02 recepções na unidade de Antonio Bezerra

01 recepções na unidade de Juazeiro do Norte

01 recepções na unidade de Messejana

01 recepções na unidade de Sobral

As recepções foram instaladas nas entradas das unidades, nas
quais permanecem, em média, 02 atendentes para orientação
inicial do cidadão e fornecimentos de folhetos explicativos, em
cada recepção.

Orientação e Possui 18 orientadores/atendentes de fluxo (unidade de Antonio
Infonmação Bezerra 05, unidade de Juazeiro do Norte 02, unidade de

Messejana 06 e unidade de Sobral 05), que garantem a boa
orientação e correta informação ao cidadão.

Atendimento Possui 244 atendentes responsáveis pela prestação de

Presencial informações e dos serviços presentes na unidade (unidade de
Antonio Bezerra 80 atendentes, unidade de Juazeiro do Norte 47
atendentes, unidade de Messejana 75 atendentes e unidade de
Sobral 42 atendentes).

Teleinformática Operação, Gestão e Manutenção do parque de teleinformática
das Unidades.

Operação, Gestão e Operação, Gestão e Manutenção da Rede Lógica de 1.296

Manutenção da Rede pontos (unidade de Antonio Bezerra 384 pontos, unidade de
Lógica Juazeiro do Norte 288, unidade de Messejana 336 e unidade de

Sobral 288).

Operação, Gestão e Operação, Gestão e Manutenção da Rede Elétrica de 3.888

Manutenção da Rede pontos (unidade de Antonio Bezerra 1152 pontos, unidade de

Elétrica Juazeiro do Norte 864 pontos, unidade de Messejana 1008
pontos e unidade de Sobral 864 pontos).

Operação, Gestão e Operação, Gestão e Manutenção da Rede Hidro Sanitária

Manutenção da Rede envolvendo mais de 69 vasos sanitários, mais 109 pontos de
Hídro sanitãria água, 31 toalheiros, 23 mictórios (unidades de Antonio Bezerra,

unidade de Juazeiro do Norte, unidade de Messejana e unidade

Secretaria da Justiça e Cidadania o Rua Tenente Benévolo, n.'lOSS - Meireles
Cep: 60.160-041 o Fortaleza - Ceará o Fone: (85) 3101.28410 Fax: (85) 3101.5025
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Operação, Gestão e
Manutenção de
elevadores
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Operação, Gestão e Manutenção de elevadores. ~
Antonio Bezerra 03 elevadores.

Controle de Estoque

Operação, Gestão e
Manutenção de
Sistema de Ponto

Operação, Gestão e
Manutenção de
Sistema de
Atendimento

Controle de Estoque para os serviços, envolvendo mais de 546
itens diferentes de estoque.

Operação. Gestão e Manutenção de Sistema de Atendimento
com 394 pontos de atendimentos gerenciáveis, na Unidade
Antonio Bezerra, com143 pontos; na Unidade Juazeiro do Norte
79 pontos, na Unidade Messejana 107 pontos, na Unidade Sobral
65 pontos, emitindo relatórios gerenciais, permitindo ao gestor
público acompanhar a operação.

Operação, Gestão e Manutenção de Sistema de ponto com 8
equipamentos, emitindo relatórios gerenciais. (Unidade de
Antonio Bezerra 2 equipamentos, unidade de Juazeiro do Norte 2
equipamentos, unidade de Messejana 2 equipamentos e unidade
de Sobral 2 equipamentos).

Operação e Gestão de Operaçãc e Gestão de Material de Escritório para os serviços das
Material de Escritório esferas (Municipal, Estadual e Federal)

Operação e Gestão de
Insumos de
Informática

Operação e Gestão de Insumos de Informática destinados ao
parque de teleinformática das unidades Antonio Bezerra,
Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral.

Operação e Gestão de Operação e Gestão de Material de Copa e Limpeza das unidades
Copa e Limpeza Antonio Bezerra, Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral.

OOG85'1

Secretaria da Justiça e Cidadania. Rua Tenente Benévolo, n.QlOSS - Meireles
Cepo 60.160-041 • Fortaleza - Ceará. Fone: (85) 3101.2841. Fax: (85) 3101.5025

Operação e Gestão de
Serviços de Apoio

Operação e Gestão de
Serviços de
Transporte

Gestão de Recursos
Humanos

Limpeza com 04 equipes de 28 pessoas no total, Vigilância com
9 postos de trabalho em 02 turnos das unidades Antonio Bezerra,
Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral.

Operação e Gestão de Serviços de Transporte com 02 malotes
semanais para atender aos serviços de administração das
unidades Sobral e Juazeiro do Norte. Para as os serviços
administrativos das unidades de Antonio Bezerra e Messejana,
os malotes são de acordo com a demanda .

•:. Administração: Acompanhamento Dário do atendimento,
com geração de relatório com número de atendimentos
por serviço, com Tempo Médio de Espera, tempo Médio
de Atendimento, Número de visitantes, Número de
entrada antecipada, Número de atendidos, e custo por
atendimento. Resolução de conflitos com cidadãos,
overno e funcionários. Gera ão de relatórios de
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ocorrências. Gestão diária""'dê"'".oda a"'iriiraes
necessária para prestação de serviços com qual' de e
conforto ao cidadão, incluindo desde a abe ura e
fechamento da unidade, atê a geração de relatórios
operacionais e gerenciais de atendimento diário e mensal.
Equipe de colaboradores responsáveis pela administração
da unidade. Gestão de escala e almoço do total de
atendentes e orientadores .

•:' Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de
orientação recebe educação continuada anualmente de
forma a manter o padrão de excelência na prestação do
serviço .

•:. Plano Motivacionai: Implantação de ações que visam o
bem-estar dos colaboradores e aumento da produtividade
(eventos, festas, convênios e benefícios) atravês da
meritocracia.

'.' Gestão de ponto eletrônico: Acompanhamento diário do
registro de ponto, frequência, absenteísmo e controle de
horas trabalhadas dos funcionários .

•:. Funcionários multitarefa: 100% dos atendentes habilitados
a exercer no mínimo mais de 02 funções, ou seja, os
mesmos estão aptos a desempenhar atividades de 2
setores distintos .

•:. Formação em Libras: 19 do quadro de colaboradores
formados no curso de libras (linguagem para surdos-
mudos).
Brigada de incêndio: 14% do quadro de funcionários
treinados, habilitados e certificados pelo Corpo de
Bombeiros do estado do Ceará no curso de brigada de
incêndio.

I SERViÇOS CONTRATADOS:

Caracteristicas dos Projetos Executivos e sua realização efetiva em obras, edifícacões,
instalações, recursos de infraestrutura, mobiliário, equipamentos, sistemas, consultorias,
serviços e pessoal:

1. Construção elou adequação de imóvel para atender ao Edital, constando Obra Civil, Elêtrica,
Ar Condicionado, HidrauliCa e toda infraestrutura e instalações necessarias.

1.1 Edificação, negociação e disponibilização da area de 11.511,92 m2 no total.
Unidade Antonio Bezerra: 4.319,85 m2

Unidade Juazeiro do Norte: 2.574,68 m2

Unidade Messejana: 2.902,02 m2

Unidade Sobral: 1.715,37 m2

1.2 Projetos executivos de Arquitetura e Memoriais Descritivos constando de Plantas
Baixas, Layouts, Cortes tantos quanto necessarios, Fachadas, Planta de Cobertura,
Planta de Estacionamento e Planta de Situaçã().

SecretariadaJustiçae Cidadania. Rua Tenente Benévolo,n.•10S5- l\I1eireles
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1.3 Detalhamento do Projeto Executivo de ArqUitetura I Eletrlca I r ondlclonado
envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório, depósit ,revestimentos
de pisos e paredes acessos das escadas fixas, elevadores e escadas rolantes,
instalações elétricas primária e secundária, iluminação, estabilizadores, nobreaks e ar
condicionado,

1.4 Projetos Executivos: Estrutura de Concreto, Layout, Estrutura Metálica, Insolações
Elétricas e de Lógica, Ar Condicionado, Instalações Hidráulicas, Obas Civis,
Sonorização, Gerenciamento de Atendimento, Cãmaras de segurança, Comunicação
Visual, Sistema de Gerenciamento de Atendimento, Sistemas de Teleinformática, todos
acompanhados de cada memorial Descritivo,

1.5 Serviços Técnicos: consultorias diversas em várias áreas, levantamentos topográficos,
estrutura, impermeabilizações, fundações, revestimentos, controle tecnológico concreto
e de aço, manual técnico e outros necessários.

1.6 Aprovação de todos os Projetos Executivos na Prefeitura Municipal e nas
Concessionárias dos Serviços Públicos.

1.7 Licença de Obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes;
1.8 Acompanhamento da gestão da Gestão de Projetos de Obras Civil, Ar Condicionado,

Elétrica e Hidráulica.
1.8.1 Obras de estrutura I concreto e metálicas;
1.8.2 Obas de alvenaria, coberturas e proteções, lajes de concreto, esquadrias,

revestimentos e pavimentações;
1.8.3 Obras de Instalações Prediais I ar condicionado, elétrica lógica e instalações

especiais;
1.8.4 Obra de acabamento Ipintura, louças e metais e luminárias;
1.8.5 Instalações Elétricas;
1.8.6 Instalações Lógicas;
1.8.7 Instalações de Ar Condicionado;

2 Desenvolvimento do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, Estadual, Federal
e Economia Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, documentos e
equipamentos necessários para que os serviços fossem implantados e executados dentro
da Unidade.
2.1 Projeto e detalhamento de todos os layouts dos Órgãos e Serviços que compõem o

VAPT VUPT com a definição de áreas, dos equioamentos e caracteristicas de suas
instalações, mobiliários, definição e localizações dos pontos elétricos, cabeamento de
lógica e gerenciamento de atendimento. Os projetos de instalações especiais foram
projetados e executados.

2.2 Acompanhamento da implantação do projeto de O&M, garantindo a execução no
prazo, qualidade e custo usando técnicas do PMBPK.

~.,

3 Desenvolvimento do Projeto Executivo de Comunicação Visual englobando a programação
visual, definição de sinalização interna e externa, aplicação da sinalização.
3.1 Acompanhamento da implantação do projeto de Comunicação Visual, garantindo a

execução no prazo, qualidade e custo usando técnicas do PMBOX,

Secretaria da Justiça e Cidadania' Rua Tenente Benévolo, n."105S - Meireles
Cepo 60.160-041 • Fortaleza - Ceará' Fone: (85) 3101.2841 • Fax: (85) 3101.5025
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Re-cursos Humanos; ~....~ Jt:~.=.~.',~í«;:..,-:,.-:':~:~:((
4.1 Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios' para atenden e orientadores

de fluxo, e equipe administrativa usando técnicas de entrevis e testes de
comportamento.

4.2 Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e da SPE.
4.2.1 No conceito de Central de Atendimento ao Cidadão, informar sobre a

organização do VAPT VUPT e seus recursos no contexto da administração
pública. Será dado a conhecer aos treinados aspectos da Unidades de
Atendimento Integrado que visam ajuda-los a atender o significado do contexto
da prestação de serviços públicos e o foco e a responsabilidade do órgão com
o cidadão. Ao final de desse módulo o treinando deverá ser capaz de localizar-
se no ambiente do RPT e compreender qual a função de cada segmento
organizacional, inclusive o seu, além de ter noticias dos meios oferecidas pela
organização para que interaja com o trabalho, com os demais funcionários e
com o cliente, Neste módulo, o treinando terá oportunidade de refletir o que
pode esperar da organização VPT VUPT e o que a organização espera dele,

4,2.2 Comportamental: Este módulo visa aumentas a competência dos treinandos em
relações pessoais, interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua
capaCidade de orientar comportamentos nos aspectos emocionais e
psicossociais e exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto
agentes de serviços de qualidade do Governo. Os cursos de Comportamental e
Excelência no Atendimento ao Cliente compõem este módulo.

4.2.3 Técnico: Este módulo visa o treinamento nos sistemas e procedimentos
próprios do órgão em que o atendente será alocado. O atendente será capaz
de realizar todas as funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos.

4.3 Acompanhamento da implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo a
execução no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK.

5, Gestão do Projeto de Implantação de Teleinformática: Especiticação, compra, recebimento e
instalação de todo o parque de teleinformática. Instalação, configuração e teste de sistemas,
Iinks de dados e sistemas aplicativos para todos os órgãos e serviços presentes, Elaboração,
definição e aplicação de testes de aceitação dos sistemas juntos aos órgãos parceiros.

5.1 Acompanhamento da implantação do projeto de Teleinformàtica, garantindo a execução no
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK.

6, Sistema de Gestão de Atendimento:

6.1 Projeto: A partir das informações, Número de Órgãos e Serviços Presentes, Caracteristicas
dos Serviços, como tempo necessário, demanda esperada, número de postos de
atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, fluxo físico e de matérias
definir o projeto do sistema de atendimento para subsequente parametrização do mesmo. ~

6.2 Seleção: a partir das especificações de projeto, selecionar um sistema de mercado que
atenda às necessidades. : f)~

Secretaria da Justiça e Cidadania. Rua Tenente Benévolo, n,.1055 - Meireles ~
Cepo 60,160-041 • Fortaleza - Ceará. Fone: (85) 3101.2841. Fax: (85) 3101.5025•



------,---------- - .._-------------~~._-------~--_.-

6.4 Implantação e testes do Sistema de Gestão de ,l,tendimento: Implantar, testar junto aos
órgãos validando o fluxo, documentação necessaria e tempos de espera e atendimento.

6.5 Operação do Sistema de Gestão de Atendimento, com a visualização em tempo real dos
seguintes itens: número de terminais em atendimento em uso, número de terminais em
atendimento, número de terminais ociosos, número de pessoas na fila, total de
atendimentos, total de avaliações, totalização por tipo de avaliação, apuração por
prioridades de atendimento, apuração por atividade, quantidade de senhas retiradas não
atendidas, quantidade de guichês necessarios para atender ao tempo ideal de
atendimento, informações sobre atendente logado, informações sobre o cidadão que
aguarda na fila (prioridade de atendimento, serviço, atividade, número de senha). As
seguintes funcionalidades são possiveis no terminal de chamadas: login, logout, chamada
e re-chamada de senha, iniciar atendimento, finalizar atendimento, atividade adicional
(possibilita o atendimento de outra atividade), alterar serviço (possibilita enviar o cidadão
para outro serviço com a mesma senha), alterar passo (possibilita especificar os passos de
cada atendimento), chamar Senha especifica (possibilita chamar uma senha especifica),
ohamar senha de atividade (possibilita chamar s':lnha de uma determinada
atividade/categoria de atendimento), cancelar senha, inserir comentários sobre
atendimento prestado, hisiórico, visualizar o número da senha chamada,
categoria/prioridade, suspender atendimento, atividade do atendimento, status do
atendimento, total de pessoas na fila (onlinej total atendido neste guichê (on-line), tempo
de atendimento (cronometro on-line) visualizar nome do atendente, visualizar número do
guichê. visualizar setor de atendimento, alteração de senha de atendimento pelo próprio
usuário, envio e recebimento de mensagens para outros terminais de chamada e
Supervisores, auto-minização, possivel inclusão do nome do cidadão, comentários dos
sobre o atendimento prestado, atalhos do teclado. As seguintes funcionalidades são
possíveis no modo de supervisão: número de cidadãos na fila de espera maior que "x"
pessoas, tempo de espera previsto maior que "y" minutos, tempo de atendimento do
cidadão maior que "W" minutos, tempo de ausência do atendente maior que "z" minutos,
envio de mensagens para terminais de atendimento, envio de mensagens instantâneas
para monitores de LCD, forçar logout de atendente, visualízação de alarmes, aferição de
indicadores de qualidade; acesso remoto que permite ao gestor público e aos gestores
locais em deslocamento, supervisionar e acompanhar o desempenho operacional da
Unidade por meio das variáveis acima descritas. Os seguintes relatórios são possíveis:
apuração por atendente, apuração por atividade, apuração por filiais, apuração por terminal
de atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de
atendimento, apuração por Serviço, apuração por serviço / intervalo, comentário sobre o
atendimento, agendamento, atendimento por atividade, comentário dos atendimentos,
comparativo mensal, configuração geral de atendimento, rastreamento de senha, ~
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rastreamento de atendente, registro de saída/entrada, resumo do ate . ento, servíços e
atividades. Os seguintes relatórios gráficos são possíveis: apuração por atendente,
apuração por atividade, apuração por filiaís, apuração por terminal de atendimento.
apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de atendimento, apuração por
seção de atendimento, apuração por servíço, índice de satísfação, média de atendimento,
percentual de atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, total de
atendimento. Outros relatórios podem ser configurados conforme necessidade operacional.

7. Informáticallmpressoras: atestamos, ainda, que no escopo do contrato estão inclusos os
serviços de impressão coorporativa, com fornecimento de equipamentos de impressão e dos
respectivos insumos e quaniidade de impressões, conforme relação abaixo:

IMPRESSORAS ANTONIO JUAZEIRODO MESSEJANA SOBRAL
BEZERRA NORTE

MODELO:

EPSON WORKFORCE 4.504
PROWF-5690

RICOH Aficio SP 52.968 8.754 4.576
3510DN PCL 6

RICOH Aficio SP 20.564 19.970 I 39.322
3510SF PCL 6

I
RICOH Aficio SP 1.820 3.925 942 597
C430DN PCL 6

RICOH
I

MP C306Z 6.606
PCL6

OKIDATAAMB431 255

OKIDATAAMB491 21

OKI ES6405 114

RICOH2550 2.173

RICOH Aficio C305 3.061
DN

RICOH Afício SP 3510 18.469

___ ---0)
Secretaria dê Justiça e Cidadania. Rua Tenente Benévolo, n.21Q;3S - Meireles
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8. Execução do Projeto de Implantação incluindo todos os Projetos de Civil, Elétrica, Ar
Condicionado, Hidráulica, Arquitetura, Layout, O&M, Programação Visual, Recursos Humanos,
Teleinformática e Sistema de Gestão de Atendimento, garantindo a execução e integração no
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK.

9. Administração geral de infraestrutura dos imóveis das unidades VAPT VUPT, relacionadas ao
funcionamento e prestação de multisserviços públicos de atendimento presencial na recepção,
informação e orientação aos usuários, bem como a gestão de atividades correlatas inerentes a
limpeza, manutenção e segurança dos imóveis.

10. A responsabilidade pela gestão, implantação, operação e manutenção de todos os serviços da
SPE CEARÁ SERViÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO S/A ocorre solidariamente por
seu Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Fábio Henrique Cavalcante Vieira, RG
96.002.337.732 SSP/CE, CPF 782.872.353-91 e por seu Diretor Operacional Sr. Plinio Ripari,
RG 9.416.928-7 SSP/SP, CPF 069.318.168-02.

~~I~.z..a,~~'ilOvembro de 2017.

SECRETA A DA JUSTiÇA E CIDADANIA - SEJUS
SANDRO CAMILO CARVALHO

(SECRETÁRIO ADJUNTO)

Identificação
Nome: _

Cargo: _

Contato: _

Secre\aria da Justiça e Cidadania. Rua Tenente Benévolõ, n.'1055 -'- Meireles
Cepo 60.160-041 o Fortaleza - Ceará. Fone: (85) 3101.2841 • Fax: (85) 3101.5025
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE SÃO
presenteque o profissional identificado no

dOCumento enconb""a-se em situaçAo REGULAR neste Regional.

No..,e:PUNIO RIPARI
CPF: 069.318.168-02
RegIstroPrincipa,-CRAlSP:094435
Categoria:ADMINISTRADOR

O CONSELHO REGIONAL DE
PAULO CERTIFICA

•
A presente eertidao não quita nem invalida quaisquer débitos ou infraçOes

que, pos~riortT'llente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

A falsificaçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código

Penal, sujeitando o autor li respectiva açao penal.

E""ssao: SÃO PAULO, 19 dedeze..,brode2017 às 16:14.

•
Validade: 31 de Março ele 2018, desde que o registro permaneça em

situaçAo regular •

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página

VVVV\Noerasp.qOv.br!crasp/vafidaeao, mediante nllrnero ele controle a seguir:

ContrOle:2017-30471272736

R.••Est=dc ••LJM'do••, 865/889-Jd. A'n"l'~õ'c", -CEP: 01427-001-5"0 P."~llo
:-0"0: (11) 3087-3200 F.,,: (11) 3087-3256- ...~.om,p."OV.b.
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lI.5 ~) Plinio Ripari
Endereço para acessar este DI: http://lattes.cnpq.br/6697182464044843
Última atualização do curriculo em 11/01/2018

Possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV (2016), graduação em Matemática pela

Universidade de São Paulo (2001) e graduação em Administração de Empresas pela Universidade
Cidade de São Paulo (1992). Atuou como Desenvolvedor de Projetos na Superintendência
Poupatempo e como Gerente Geral da Unidade Poupatempo Itaquera no período de nov/2000 a
abri1/2006. Atualmente é Diretor da Empresa Shopping do Cidadão, como responsável pela Gestão e

Desenvolvimento de estudos de Viabilidade de Parcerias Público-Privado, atua também, como
Diretor-Presidente da concessionária Minas Cidadão S.A. pela qual realizou a operacionalização da 1a

PPP Administrativa do Brasil para Implantação, Gestão, Operação e Manutenção de 6 Unidades de
Atendimento Integrado - UAI, Programa de Central de Atendimento ao Cidadão do Governo do
Estado de Minas Gerais. Em 2013 constituiu a empresa Ceará Serviços de Atendimento ao Cidadão,

SPE que atende ao contrato de PPP Administrativa com o Governo do Estado do Ceará, com o

Programa Vapt Vupt, que possui 4 Unidades em operação e 1 em projeto, atuando como Diretor

Operacional. (Texto informado pelo autor)

Identificação
-----~

Nome
Nome em citações bibliográficas

Plínio Ripari
RIPAR1, P.

Endereço
Endereço Profissional Shopping do Cidadão serviços e Informática, Diretoria.

Rua Ramos Batista, 444
Vila Olímpia
04552020 ~São Paulo, 5P - Brasil
Telefone: (011) 35061100
Fax: (011) 35061114
URL da Homepage: www.shopcidadao.com.br

http://buscatextua1.cnpq.brlbuscatextual/visualizacv. do ?id=K4 715692Z0

.-~-~~--~._-------_._--- ----
Mestrado profissional interrompido em 2008 em Mestrado Profissionalizante em
Administração - MPA.
Centro Universitário Nove de Julho, UNINOVE, Brasil.
TItulo: Qualidade na prestação de serviços, Ano de Obtenção: .
Orientador: José Mauro.
Ano de interrupção: 2008
Especialização em MBA Gestão Empresarial. (carga Horária: 432h).
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Tituio: Qualidade como vantagem competitiva - O caso da EK05Y5.
Orientador: Marcia Orlandi.
Graduação em Ucendatura Matemática.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Graduação em Administração de Empresas.
Universidade Cidade de São Paulo, UNIClD, Brasil.

2015 - 2016

1989 -1992

1997 - 2001

2004 interrompida

000867

Formação acadêmica/titulação
------ -.------_.

http://lattes.cnpq.br/6697182464044843
http://www.shopcidadao.com.br
http://buscatextua1.cnpq.brlbuscatextual/visualizacv.
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Atuação Profissional

vinculo: Estatutârio, Enquadramento Funcional: Diretor Operacional, Carga
horária: 10
Definição de Estratégias Operacionais. Implantação e Gestão de 4 (quatro)
Unidades de Atendimento ao (jdadão~ do Programa de central de Atendimento -
VAPT VUPT do Governo do Estado do ceará, as quais totalizam mais de 10.000
atendimentos/dia e área implantada de aproximadamente 11.500 m2, com 1
(uma) unidade em fase de implantação. Representação da Concessionária
perante adonístas e Poder Concedente.

Ceará Serviços de Atendimento ao Cidadão S.A., CEARÁCIDADÃO, Brasil.

Vínculo institucional
2013 -Atual

Outras infonnações

Vínculo: Estatutário, Enquadramento fundonal: Diretor-Presidente, carga
horária: 10
Definição de Estratégias Operacionais. Implantação e Gestão de 6 (seis)
Unidades de Atendimento Integrado - VAI, do Programa de Central de
Atendimento do Governo do Estado de Minas Gerais, as quais tatallzam mais de
7.600 atendimentos/dia e área acima de 7.000 m2. Representação da
Concessionária perante acionistas e Poder Concedente.

Direção e administração, Diretoria, .
cargo ou função
Diretor de Operacional.

Minas Cidadão S.A., MINAS CIDADÃO, Brasil.

Vínculo institucional
2010 - Atual

Outras infonnações

Atívídades
11{2013 - Atual

•

Ativídades
12{2010 - Atual Direção e administração, Diretoria, .

Cargo ou função
Diretor Presidente.

Vínculo: Estatutário, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 20
Gestão e desenvolvimento de Projetos e Estudo de Viabilidade de PPP para
Programa central de Atendimento ao Cidadão do Governo do Estado do Ceará,
envolvendo Modelagem Jurídica, Técnica e Econâmico-financeira. Implantação e
Gestão de 3 (três) Unidades do Programa Rio Poupa Tempo, Programa de
Central de Atendimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Unidades Zona
Oeste e Baixada Fluminense, ambas com mais de 5.000 m2, mais de 300
serviços de interesse público e demanda média diária acima de 7.200 atjdia, bem
como, Unidade São Gonçalo com mais 4.500 m2, mais de 200 serviços e mais de
5.000 at/dia DesenvoMmento da Metodologia de Operação Centrada em
Atendimento.

Shopping do Cidadão Serviços e Informática, SHOP DO CIDADÃO, Brasil.

Vínculo institucional
2008 - Atual
Outras informações

•
Atividades
05{2008 - Atual Direção e administração, Diretoria, .

cargo ou função
Diretor Comercial.

000868

Direção e administração, Diretoria, .

vínculo: Sódor Enquadramento Funcional: Administrador, Carga horária: 4
Responsável pela implantação da Unidade do Poupatempo Bauru.
DesenvoMmento de Projetos e Estudo de viabilidade de PPP para o Expresso
Cidadão, programa de central de atendimento do Governo do Estado de
Pernambuco .

Atividades
05{2006 - 04{2008

SPR Serviços de Informática LTDA,SPR, Brasi!.

Vínculo institucional
2006 - Atual
Outras informações

•
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextuaIMsualizacv.do?id=K4715692Z0 213
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cargo ou função
Administrador.

Direção e administração, POUPATEMPO ITAQUERA, .
cargo ou função
Gerente Geral.

Vínculo: ! Enquadramento Funcional: Gerente de Unidade Poupatempo, carga
horária: 40
Atuação na área de rede de comunicação de dados no período de 1988 a 1996,
ocupando vários cargos, de Técnico de Informática Pleno a Supervisor de área.
No período de 1997 a 2000, atuação como Assessor de InfOlmática na
Superintendênda Poupatempo. Em novembro 2000, assume a Gerênáa do
Poupatempo ltaquera, unidade com 10 mil metros quadrados, oferecendo mais
de 300 serviços de interesse público, distribuídos por aproximadamente 20
órgãos ou empresas (llRGD, DETRAN, PROCON, IPEM, Juizado Especial Cível,
SEFAZ, Correios, CDHU, SERT, Tetefonica, Nossa Caixa, Acessa SP, SABESP,
SEBRAE, ELETROPAULO, SERASA, SECULT, SESI, INSS, CEF, ITAU, 66) que
realizava média de 12 míl atendimentos/dia em abril de 2006, quando deixou a
empresa.

Atividades
08/2000 - 04/2006

Outras infonnações

Cia de Processamento de Dados do Estado SP, PRODESP, Brasil.
Vínculo institucional
1988 - 2006

Idiomas
Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, lê Beml Escreve Razoavelmente.

Produções

Produção bibliográfica

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 11/01/2018 às 15:09:40
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11.3.5. IV.
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE DE

NíVEL SUPERIOR
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e 'Rdtor da ~niotrsidade(tidade de~ão J)aulo, no uso de suas atribuições e undo em oista
a conclusão do. (turso de 5ldministração, em 01 de feoereiro de 1993, confere o título de

)Sachard tm £ldmínistração a

:fllínío Ríparí,
brasileiro, natural do ~stado de ~ão J)aulo, nascido a 30 de ggosto de 1961,. D~

'R.<5. n.o 9.116.g28-~~,. cÔP\~cO\.OR\

e outorga-lheo presente 19iploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e pmrogatÍoas legais.
~ão ~aulo, 29 de março de 1993
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Reitor: Prof. Remo Rinaldi Naddeo
Pr6.Reitor Acadêmico: Prol. Rubens Lopes da Cruz

Curso de Administração
Reconhecido pelo Decreto

n.' 79,091 D.O,V, de 05.01.1977
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DIPLOMA REGISTRADO NA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAU L O, POR DELEGAÇAo DE
COMPETI:NCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO

E CULTURA.

SI. Paulo,_ ..6...r.tO'v.J9.ll_ .. .
c..vu..1NtU-

-Õêi-CA'M.o..ã:.-M.KIiRCHAL----
a.creU,I. 0,.,.1

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Oínloma registrado sob no. 95)9~.~3 n.

ProCtlSSO n,• .9.~.:.1..<{ I '35.d.:...l ..:.J_....
tm~_'t.d8..M.tu>...e._~~.~ .....,'!......... de 19:1l
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11.3.5.6.
COMPROVANTE DE VíNCULO PROFISSIONAL

- ESTATUTO SOCIAL
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SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MFNO07.917.303/0001-12

NIREN035.300.457.684
0 •• '

' ..
ATA DA ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2017.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizadaem 29 de maio de 2017, às 10 horas, na
sedesocial da Shopping do Cidadão Serviços e Informática SoA., localizadana Rua
RamosBatista, nO444, 60 andar, Vila Olímpia, CEP04552-020, na cidadede São Paulo,
Estadode São Paulo("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO: Convocaçãodispensadaem razão da presença da totalidade
dos acionistas da Companhia,conforme disposto no parágrafo 4°, do Artigo 124, da Lei
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por
~").

3. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: FernandoAntonio Lourenço Graton Jr.;
Secretário: RicardoRasera.

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) em assembleia geral
ordinária: (i) contas dos administradores, as demonstrações financeiras e
correspondentesnotasexplicativas, o relatório dos auditores independentese o relatório
anual da administração, relativos ao exercíciosocial findo em 31 de dezembro de 2016;
(11) destihação dos resulta.dosda COmpanhia,relativos ao exerdclo social findo em 31
de dezembrode 2016; (B) em assembleia geral extraordinária: (i;;) ratificação dos
membrostOo'Conselhode Administração da Companhia; (iv) fixação da remuneração
mensal d s m'embrns do Conselho de Administração da Companhia, até a próxima

;. .\j"' •...• - ,

,~se!l'ftiléiêl, ....eralit@lnárla; (v) ratificação dos membros da Diretoria da Companhia;
~~R.;.t.(/j)~fi.l~àçãói;~O,~rélitlf~era.ção men\aldos membros da Diretoria da Companhia, até a
'~~;~~~"~}g~i¥~Ass ~~'\GeQor.d\nária; (vil) ratificação do jornal em que são feitas
~.'k°pUblicg\lM~ <dá' ~í>a'nhi~, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedadespor
í.i0\ ,1 \ < 7

~ ~. CO"""" . '.~,';;Atada Asse biela Geral Ordinária e Extraordinária do
9,;;,~~~""(-"::'.'''''Shcy?pin.9}!o.CldadSo Serviços ~ Informática S.A.
Ô~~ ",., 'IO.NoJ~~~ :ada em 29 de maio de 2017
'(~ o\a~ . ;(li- . I1~ • ~ Página 1 de 6
Do,c"l;tl!J" " ". . Don817""(..\,1" •• ': ,~3'7 _; -' - '! 'V J

I!J, ~ AUTENTICA AO W
~j
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Ações: (viii) a'Lcraçeo dos artigos 50 e 60 do Esti:>tL<tO50ei"l, COmO fim de unifit:u~s
açÔ2s !J-rdinárias~ que deixam de ser divididas lem classes,. pas5ando (! dete:!'1 somente,

os dl<e,tos legalmente conferidos às ações Ordinárias; C tix) co,)-So!,daçilodo Estatuto
SOCiald;; co"'panhl;;.

6. DEU,BERAçÕeS:Instalada ,a ,A..C\!=iemble.ia, 05 doctJm~i"It05e matérias C.Q:l5t2nms
d;; Ordem de Doa foram examinados, discuOOos e votados pe!os aCionIStas.. Que
dclibcraian). por unanirrüdadc dos vOlOS pro!cndos, -C !:iCfõ'quai~quc. rc~rvas, O
seguinte:

(i) Ap~o••••'ar ó I~vl"?tura da: presente ata na forma de sumãrlo dos. fatos
ocorridos, c.ontendo apenas a t,ansCrição das deliberações tomadas. confo,.",e
feculta o a:1.i90 130, 9 10, da Lr-i dos 50ó"dades por Ações.

(A) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

C!i
o:::
O~
Ou
«
Cl..
'o
O

(ii) E~lafldO SObre a mCSb p.!:Irc:l t prccinçSo dos 9rcscntc£ c, ~p6£ t.xem~,
discuss.5o e voti1ção, fo~m aprovadas na sua bt,egra. sem ressatvas ou

re5tricõesr a ,prestação óas contas dos administradores •. as demonstracões
finaoceiras e c(}frespondentcs notlls e~plica\ivaS, o relatório dos allllitor~
ir(d'2pendentes e o rekJtório anuiJl da administração •.relati\'(]S ,LlO exen:kio socí~f

findo eF"i"l 31 de dezembro de 2016
1

publ1cãdo5 no dia 26 de mZlio de 2017, r.a
pagina 17 ÕOlomal Doariode S. Paulo. e na página OS do caderno Empresarial
do Diário Oficr.uldo Estndo de Silo Pilulo;

(iii) 05 acíoni5<;>' deliberaram sobre ,a distribuição do re,ultado da
Companhia, tendo em "'st<l Que esta apurou IlK.ro de RS 2.163.929,55 (dois
milr.ôes

t
cento e sessenrD e três mi;, novec.en:os e vinte ,e novê re-~zs e

orlqu-enta ,e ,çinco 'Centavos) 'no exerçioo SOCl(!~re'lce.f17ido em 31 de dezembro

de 2016. Deste m<>ntante,5% ou R$ 108.1 %,48 (cento e ofto mil, centro e
noventa c seis reais e quarcnta e Oito centavos) fOidi;cciOnado a constituiÇão
de .ese ~ lt=gillr em cumprimento ao dispos~o no urtiga 193 dê] lei das
Sor.ieda 'f!5 por Açãe~, enquanto que o resrantE1 ou seja, R.$2_055.733,07 (dois
milhões. IOQueÇl)(! e Ç.tnco mJ1.. setecentos e tnntç e três re(Jis e sete centavos}

. E. ti-Oíf.< '. ,-
seç&'-'~ o na ,,q,mta de lucros a dlst,llluit, objetivando futura distrlbuI,ao,

\0 00 ~ ~ ,:;';-es? ,<.,t .y}:>&-:J.~t~ " F."w in
;~R~~6~fl.t \l";)~'~ ç ~b!D ¥J,rtj~02, r _.~Ciso 11..dL:lêi das SOc~tdad~£por Ações.
~;,l,~~~~~\~~í,ç~'3i~e~y.~a\da. "'~~ "'-J
.1'.\1\ replcl',; ao \li. -o~
c.<:I'\1Io •••~e(".~ • \:. -" <d! J
c/l9.\r.a\ll.r _ '-- ,- .

S.~~\l\C, JU\J. , _, ~<.>~ GeT810tt1ináriaeEj(traOrtllnárl3dJ
r.;r.õ\ ,'/ '\ Sh'1I1ping do C1lt ••diôOScrviço$e :Imórm6tiea S.A.\B.J ,,,,,,_lO'" reallza~ em 29 de maio de 2017

...-. ~d.\IS(tUl' , :.••••. '. .-.- ~QtaiIaL '; - -..J.:;in~2 de 6
'ôC\"ll\"Iie.\.~. '.-. ,Mrasil~ -
c:l "".0 ;;00" , -, ! • /

8~;"~Nll~AA,Ó~,;,:r. 0008'7 4 ~
j . ~~~_l~
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(B) EM ASSEMBLEIA 'GERAL EXTRAORDINÁRIA,

(iv) Rat1flcar a composiçã'o do ,COn~C'lho de ,Ad-,"ninistr-aç~o d2 Companhic, a

saber: SERGIO ANTONIO RODRIGUES, braSileiro" cesedo, edrniniStnldor de

crnprCS"as, por\.l:Cor ele C<irteiril de Identió"ô" RG ,,0 10.779.051-8551'/51' e
inscrito "O CI'F{I.IFsob o n~ Q46.33 •. 228-78, residente e domiCillcdo na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, r.a Rua Ramos Balista. 444" 60 endar. Vi!"
Olím-pib# CEP 04552-020. também e:k:ito como Presidente do Conselho de

AQm.inisJ;rll;;ãoJ.!l"",:Co;jljl"nhiil; PLINIO 'RIP,ARI, brasileiro. separado
judicial'mente, aómín.istn:áor de empres(:Is, pOrtador da Cal1:e3r~ de ldentióÕlóe
llG nO 9.416.9:18-7 SSP/SP e i"setito no CPf/r.lf sol> O '00 009,318.158-02"

t'esidCf\ée e domicilieCo fia Cidade Cc Síi" Paulo,. Esmôo de S50 P"ulo" na Rua
Ramos &tisw, 444. 60 and"r,. Vila OHmp,a. CEP Q4552-020; e VALTER
HIROSHI NAKAYASSU, brasileiro, solreiro" contalior, Ilort(ldor d(l Ccrte'T(l de
IdentIdade RG n" 15.367.590-1 SSP-Sl' e ,n5Crlto no CPl"[Mf sol> 00 na
254,257.678-54, residenle e domi<:ili"do "" Cidnd" de São P"uloO .• 8;+-"00 de
São Paulo ..M Ruo Ramos Batisti;, 444. 60 andar, Vila OH"'pia, CEP Q4552-020.

NOStennos da I'.ta d(l Assembleia Geral Ordinátic da Companhia, rcalí,ada em
25 de meio de 2016, rC9isLraclana Junta Comerc;,D;do Estadodc Sã" Paulo sob
o n" 297.505/16-; ("AGQ.20i6"], o, membro, do COMelho de Administração,
acima menclQ-nados, foram elertQS WICl' um manãiito de 02 (dots) ,ijnos.

contados da dcta da AGO2016.

(v) Fixar a remu"era~o dos membr0'5 do Conselho de Admlnrstração de
Comp(lnhic em R$ 3.000,00 (três mil reais) mensaiS, até a prÓXimaA.ssembleia
Geral OrdlnéÍrla,
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Ollrnpitl, na cidade de são P~uloJ !Estado de São Paulo, CEP 04552-020, qlle
exerce O cargo de Diretor Financ:piro; e PllNtO RIPA'RI" brnsileiro. se.parada

juàiCialmcn:c, administrador de empresas, portador de Cédula de ldentiáade
RG nO 9.416.526-7 SSP/SP, inscrito no CPFfl~F sob 110 069.318.168-\J2,
domicilia.dn '/12: Ru.a REmos Batista, nO 44~..60 andar, Viii] Ot1mpit3, nl! cidi!êe de
São Paulo. Estado de São Paulo, (EP 04552-020, que exerÇe o çargo de Diretor
CQmca:lai.

Nos termos da A~ de Reunião do Conselho de Adlõiinis~ração di] Compi:lnhia,
reall7atla em 31 de a.cOstode 2016, regIstrada rl3 Junta Comerçial do Estado
de SEo paulo s.obo na 417.513/16-1 rAB.CA"), os membros da Diretoria, acima
rncndonados, foram cleRos pt3it um r':l~ndatode 03 {três) ~no:s,contados da
data d" f,RCt..

(vii) Fixar a remuneração dos membros da Diretor1a da Companhia ate a
próXlIT1i: AE.=e:nbleia Geril1 OróiniÍr..a, conforme ,obê!ixo:

• Diretor Adminr5tratIVQ: R$ 6.664,07 (seis mil, set$cen~O$e sessenta e
Quatro rcaís C setr(' centavos) l'ne-ns.ai'S;

• Diretos- Financeiro: R$ 6.481,10 (seis mil, qULllTocentos e ojtent;t, é" um

reais ,e de" ce;'ltavos) menxlts:
• Diretor Comercia!: R$ 6,664,ú7 (seiS mil, 'seIscentos e sessenta e quatro

reais e sete cenmvos) me;,sais.

(viii) Ratlftear- que as publicações da Companhia, nos termos do artigo '-89 ela
lei das Sociedades por Ações, siío reali2adas no jornal Diá:1o de 5, paulo e no

Diário 'Oficial do Esl2do de S~OPaulo.
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e nove- mi'~ qtwtrocentos e oftentt1 e seis) .a-çacs, ~cd~!;
nominativa.f;, oF. sem ~'alor nominal, ;çendo:

(i) 3.322.000 (três milhõcs, trezentas e vinte e duas
mH) ações on:fin~~~ÍéJ5;e

Artigo 6° - Cetla êÇJ() oróinJ,ia confere ao seu tituJar o
direfto-.:J .1 (um) vota nas A~5e.mbJeii1s Ger",is de ACiOrtis!as.

(x) Consolidar () 'Estatuto SOCialda Comoanhia. anexi'Jdo á oresente I'ta como

Anexo 1.

mil" qUiJ'c'rocenciJs e t~jtf.!ntilc seis) ..,çõ~'prc(crcttCi8iS
re~glJtbvei$, dividirias n.as segui::tes classes: (#.1) 340.935
(tre~ent(iS e Qwrenta mlf, novecentas ,e trinia e -cincc)

ações preferenCiais resgatáveiS CLASSE 1'; (11.2) 340.935
(trCLcntas c qutIrcnicr mif, novccclll~s C lrin~.,c cinco)
açõe...Ci pr:e.Çerp,ficiais re5güti!vei5 Cl.A.5SE B; (iL3) 340.935

(rre7entas e avare.nta ml', novecentas e trint..a e cinco)
ações preferenCli'J/s resQàtáveíS C.lASSE C; (11.4) 34Q.935
(trezentas e quarenta mil, nOYL"Cc.nlJ!S C! irintlJ c cinco)

(JÇõe5 preferençials resgatiJvl;is CLASSE D; (ü.5) 340.935

(trezentas e Quarenta ml!~ novecent'?S e trinta e cin.co)

aç<les ptefefcllCiais .n::sgalávcis Cl.ASSE.E; (;;.6) 340.915
(trezentils e qUi}j-er.t:J mil~ l"]ovL'Ccnt;,s c trint~ C Cit:CO)
ações preferenc,,;r!, resgi'riwei$ CLASSE F; (;;.7) 340.935

(trezentas e qUi'Jtenta mil, novecentas e crin,,, e cinco)
ações preferencii:Jis n.-sgawveis CLASSEGi (ii.8) 340.941
(trezentas e quarenta mil~novecentas e quarenta e uma)
acões preferenCli'JIS re,.g"távels CJ.,Ilsse H.

... .(
O
n:::
O
-I
O
O
«ã::

-O
O

2.727.486 (dor; milhôc:s, sete<:entas e vinte e sete(ii)

•

•
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M~a: Presidente - Fernando Antonio Lou.-cnço Graton li,; SCcretário - Rican10 Rasera.
Adonista~Prcscr)t~; GPS participaçõcs S/A (por Sergio AntonÍo Rodrigucs); Scrçsio

An':.onio RodrigL!E'5.,Luiz da Rocha Sane5 filho e SEED AGE PartiCipaçôes S/A (por RIcardo

Ferre,r" Jv"Que<rõ RibelCOe Glls,avo A!melda Magalhães) •

.A préSentc! é c:ópi;: fiel dO origiruil Ic•••mdo em livro própriO .

são Paulo, 29 de maiO de 2017,

o Rasera
Secretâno da Mesa

•

•

ACIONISTAS:

.--
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ANEXO I
Estatuto Social Consolidado
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ESTATUTO SOCIAL DO
SHOPPI'NG DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/I4F nO 07.9.7-303/00-01-12
NtRE 3S.300A57.684

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO. OBJETO, SEDE E PRAZO

Artigo 1" • A COtllplmhiil será denominild" SHOPPING DO CIDADÃO SERVIços E
INFOl'lMÁTICA S.A., '. usará o no",," rnnt:AAraSH09PING 00 CIDADÃO.

Artigo 20 - A.Companh<a tem DOrobJeto:

(ô) Prest(!:ção de serviço5 de ç.onsuttodi;i em jmplantaç..jo, operação, manutenção~
one:1\:ação. supefV~são e gestão de centrais õe ,çtencftmenro ao publico em -geral;
(b} Planejamento, çoor6en~c~o, proglOmação .oI) organrzatão tecmC<:t flnanceu'Ç:

ou adminiSl>-aliva;
{c) Prestação de s-e:rv.iço5 de ,aS5e55oria e conl:lufta::ia em ir.formática E! tecnologia

da informação;
(<I) preSll:çUo de serviços de suporte lécniCOem irlformlÍlica. incluSive:illstelação.
con(jgureçi1o c menuLcnçSo õe programas de com.putcçi1:o e banco de dados;
(,e) PrestQçâo de serviços de ilr,sessoria ou const)ltona em an.âJi5e~ ,exame,
peSQuisa. coletil. cOnlojlaç;30 e fomeCimento ée dados c informacões ée QualQuer
r'latUI"CLa, inclusive cadaSlrú c Similares;
(f) Adminlstritlç.5o em geml, inclusive de oons e nc-gócios de "ten:ciros;
(g) Cess:ão ,e IIcenc,amento de direito de uso de prO\lramas de computação,

marcas c $iOãiSd~ prop89aod-8;
(h) parlicip!lçl:ío ern ne96cios Ou '10 cepil~1 social de outras empresas r.acionaís e
estrn~eir2s na conài'Ç,iic de (Jdol1ista~ .s.ócia, quotis+..a Q.:.r condômina, como

controladora ou minorítáría. para ati~gir seus fms;
(i) preslaçiio de serviçoS de consu!tori~, orienwç50 e gesl50 de recurSOS
humi;iflOS pi=lratf!:rq~iro~;
(j~ Prestação ,e ~ef"~içosde 'con'$ultonaem gestão empre5anal,;
(k) Prestação -l ~o~ôs de seleção e agenCIamento óe mão de obra;
ti) "6~~lf~E ".c'l~""~ de loc"ç~odi!mão de abril temporl!ria;c

c~\Qç.c;;(GO}'_:.~~~\\_\f>\:'''~I''-,o a f\~- .'rr\5 • . •
(~"cl~r:JJ~<;>f, d'~ Rtona e apor<) admm.<;trat ••••o.

~\.r\"E-N:\~~c9r:lhC~;\;. t~'t5~

~5" ,.",.£" r ") ~
Q£Ó~,~:,~~:;;\:;£" ....../ ,\-:r \,' -1Á \,' ..\ '\ ','~(1\t::J c\;\. _.- 1.Ufl!l \ _t.~C .•••••.

.' ..£-.~-""" ' •....j ~
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,Artigo 3° - A Companhia tem sede no Município de São Paulo, t<;taéo de São Paulo,
na Rua Ramofo e.tifot", nO 444 - 60 anwr - VHa Olímpia - CEP 04552-020, pOGendo
<lbnr e fechar MiaiS. es<.rlt6rlos, <lgênc;.as e dep6sí~os em QualQuer parte ao te""i;6 •.lo
Il<lcional ou no extenOI'. obedeCidas as fOrmalidades Iégais c conlrllluais alin<:nles à
miJtéria.

P,arâgrafo único - A Companhia tem as seoulntes fiUal-S:

(;) nliallcr-üHzada no município de Belo Hon70nte, E$t<ldo de ~"inas 'Gerais, n() Rua

dos lncontlée-ntes, nO 555. 70 al1dar~ conjunto 70L fvn-ClOnãt1os~ CéP 30140-
120. (FIliAL BtI!r~G);e

(oi) filoalloC2lilada no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
ConGe de B<!ependi. nO 62, 50 ""dar, COnjunto 503, flamer.go. CEP 22231-140.
(FlUA!. R10/RJ)

Artigo 4° - Oprzzo de duru;5o dü Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
,CAPITAL SOCIAL

Artigo 50 - O capital soc.al é de R$ 9.2.27.486.00 (nove milhÕes, duzcnlOS c vinle e
~ctc mil. qU23trocentos t:: OítE-ntc1 ,e seis reais)~ dividido em ,6.049.486 (sek miltKies,
qUi:!íEil~ e nOVE mil, quatr:ocento5 e oit~nt2 e ~€i:5) 'ações. todas nominativas'!:! sem

v(!10r nomm.at1 sendo:

( i)

(i.)

3.322.000 (três milhões, trezentas e vinte e duas mil) ações ordinânas; e <t:
O
a::
O
--l
O
U
<t:
a..
-O
U
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no\'ecentas e trinta e cir.co} ações pre~erenc:iai~resgatáveis ClASSE F; (iL7)

340.935 {trezentas ,e ouarenta mil, novecentas e trinta e Cinco} acões
preferenCiais resgatáveiS CLASSE G; (;;.8) 34().941 (lrezcntas e Quarenta mil,
no'•.ecenUls e qu,orentiJ e lHõl"'} .nçôes prefur'(;l1c1<:l;is resg~t~vcisCLASSE H.

Artigo 60 - Cada aç.ão ordinária confere ao seu t.tular o direito a ) (um) voto nas
A5sembteias C-erals -de ;'.Cionlsta$.

Artigo 7° - A!;ações prefere:ndai5 resgatáveis terão a~ ~eguinte;c:,;caracterí::;ticas: W.
DlreltQt; PQUtlCQS:um voto per ação; {bl PrIoridade np ReembotC;;Q: as ~ções
;>referenciaiS rcsgaláveiS ler£a prioridade no reembolso do capilal cm ,elação às
demais "Iilsses e espécies de açõcs emitidas peta Companhia; (c) Preço de Re:sgale:
as ações prefErenciais resgatáveis s£rão resg-2táveis ao .preço de resçate

correspondente ao seu preco de emiSsão acrescido (i) da variacãodo lPCA (Índice
. -

Nacional de PreçOSao Consumidor Amplo) e (li) de pn:mio de 11% (onLC por cento)
ao ano. ClllC\Jlados enlre a data da inlCçrlllizuçíio do preço de emissllo e a dala do
efetivo :paº?rT'u.:~n.to do preç-.o de: re5gat.e, excet..o nas hirtÓrp..ses a !i;€rem p"n!visti!s- em

,Acordo de Acionistas; (d) pata de Re~9atf: as Beões preferenc~als resoatãvel$
poderão ser resgztndas il parti: das- datas listadClS na tabet~ abaixor de C)cordo com
ê .çlc.sse a qve pertençerem, a çrit~nodos t(ttllar:e":;:

CAPÍTULO UI

,DO RIRWO DE PREFERÊNCIA

I A I 20/12/2015

B __I 20/05/2017-- - - . -
C --I 20/1?,_2_01?-
D 20/06/2018

CLASSE

E

F

G
H

Da••• de Resgate

201l2/201l,
20t06/2019
20/12/2019
20/06/2020

C3
o:::
O
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Parágrafo Primeiro - Do aviso prévio - O alienante enviar:á ,aviso pro.'10 ~osé1cfcnistas
remanescentes~ Que conterá .. no mínimo .• as 5eOUIO.~'esIOforrnacões:
lil ~ inlcnçl;o de cede< as e«Jes e a nalu>C£3da bl'ansfe&ncia;
(li) ~ au~r.tidi]dc de ações que prelende aliena,;
(,h) o prer.,.o das açõe.~;
(I_} as COndiÇÕeSdo negÓCIOe o pra70 de llag<lmeMO,;e
(_) nome e endereço do terceiro Interessado na aQu,slcão de suas <lcões.

Parâgõ(ifo SeQur.do - Oa!=i obrigaçÕES do terceiro interEss~Go O ilvlSO píéviO será

acompanhado de declaracão assmana lJ<!IOterceiro mteresS<ldo garantindo que:
<i) ,l> condiÇões do negóciorclratadas r)Oa_iso pré_io constituem uma oferta de boa-
fé. :pare aé>:Quiri;- C)S .oçôes da Comp.anhi~! C
{ü} Dos~uj condição financeira e capacidade Pilrci cc.nciujr ü ClqutsiÇ50 descriLa no

aviSO préVIO,

P,arágrafoTer=iro • Do exercício da opçiic dI! compra - Os aCiOnistas rcmerlCsccntes
exercerão o dlr~itQ de preferência d,e ~Ç()n::ocom ~~ 'seguir.te5 condições:

li}OSêCionistas remanescentes poden'io adQuirir a totaltdade das ações eS;Jeci;icadas
no aví!;o prévio

t
dentro de 30 (trinta) dias cor.t:ados da seu rec.ebimenlo ou .20 (vinte)

dias contados do recebimento (lo c<ilculodo \'<llorc~""ente das ações (valor correm,,},
'se esle pra£o U'les for maiS favo;'é,ve3i
(ii} As ",x;c.; sc,;;o adquiridas pelo preçO espeCincado ,)l) aviso prévio Ou pelo valor
c.orrente, detem,inildQ de <lcordocom <> Parágrafo Quarto deste artigo, pre,'alacendo

'oQue for menor:
(ili) O(s) 8dor.ista(S) ,emanesccnlc(s} pagar~("'O) o preço dentro de 30 (trinta) dias
dO'exerci-cio da opção de c.:Jrnpra, no ato da aS5marurn do contrCJto de vendi) e comprt!

de ações.
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(iv) para Cf'; ftn5 de..~ta c1áu5ula
l

o valor contábil liquido ê defi'nido ç,omo a soma d05

ativO$ rcgistraaos nos lIv.ros da comp2nhial r1Bdata base, nlCOOS. a ~om~ d-() pasSivc
exigive1, igualmente registrado, n,::, refer,ida data;

{v) ativo poermaner.te. terrenos, prédios, ferramenta5 e máquinas :serão avahados

com b?!se no c.usto de rePOsf.ç.ãoJdedlfZldasl conforme o casol as respectivas
deoreCiacões e, o valor erxonuado, subsliluira o \.alor líquido contábil; ativos
i3dqlJiridos por intermédiO de arrendamento fim::nc-ciro scr50 tJv~liad>O's ~ custo de

repo~i1çãodedu7tndo-se a depreCIação e as prestações ftJtt)~S n~:ºfst-radas na data

base;
(vi) e:i .l).atérias-iP;imeS c ,sc~,rj;'ncnl(M; serão a"aliadõs 00 Cu~lO Ir,1C ,f1'~u;SiÇã:);

produtos em prOCE.5S0 e tErminado!; serão avaliados pelo custo direto de produção
(matérias~plirr.r!~, miio-de-obra e de~.pes(!s ger;:!.lsde fabnCfição).

P~rá9rnrO Quinto Oz: !:iati~fêiÇâodo direito de preferê.,oa - ~ ,acionistas poderão
.aliem!r as aç5e..t; a terceiros- se, r~ p:az,o as...sinalado no Parágrafo Terceiro deste artigo,
(Y..ac'Onist35 "eman'e';cente-s den'arem (le Informar Que pretenóem exercer a opç~o

de compra ou deixarem deadqu.rir as aç&s.

p3rágr3fo Sexto - Oa 3lienaç~o das ações a terceiros - tlao exerCido o dlre,to de
prderênciil, ~s .(3ÇÕCSpodemo 'S(2rtrnn~.feridi!s a terceiros nas seguintes condiçõc-'S:

(i) Pr,i)ZO•.,a trnr.sferenda deverá ser efetivada d'entro de 60 (sessenta) dias c,cmtados

do termino do pra70 menClonado no item {'I), do Par.(igrQfo Terceiro deste artigo;
{li) COtldiÇÕCS- a lra:ls(e,tncia deverá se, efetuada de at:ordo com o aviSO préViO.
i~t-O é, lCYJbS~s e~õcs devem ser l.~nSierid.:2spilia ê! DeSS-Da,emprcs~ ou institui;50
nele mendonadas, pelo preço e nas condiç(/es ali c{)ns&gnada'$.Q aller.ant.e não
lloclerá transferjr.8s aç.5essem ofere<:ê-Ias nov,amente aos ac;onistas remanescentes,
pelo mooo rC9ulado neste arligo: (a) ap.ós o dccurso do período de (;0 (sessenta)
dias retro mer.cionado Dl! (b) ~ra. pessoa, pc.; pr,eço, priJzo ou em concfiçoos

(bferent€5 dnquelac;. cor.srgnadas no aviso préVIO.

iP2rágra{o Sélimc - Todo~

C3
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O
-.I
Ou
:::!
Q
-O
U



,
'"....• .•

... .......'
•. .•..

. ...'. .•

000131

CAPÍTULO IV
ASSEMBLEIA

,Artigo 90 - AS Assembteli!lS Gerai:. de Acionista!=; feaii7ar-se.ão, ordinariamente~ uméJ

"'CL pc"r ano, nos 4 (Quatfo} ,pnmeirC5 meses segu1ntes 30 ençer(Qmento de c:ade

cxercício socia2t a rirl'! de que sejam diS-Culidos os assuntos previstos ,em ~ei"e serão
'consideradas insti::llild-üs r:o-m i] presençi! dE iOclonisu:::; representando SS* {oitenta c

Cinco IXlr cento) do c<lpltal 50::;1<lI,eem segl.froda convocação im,~lar-5e-ão com
qualQuer número.

Artigo 10 - As ,Assemblei.<is Gerais Extf(tof"dir.ârias 5~râO realizadas sempre Gue

ne~essárto-. 'Guan-doos interesses soclal~ .õS'$lm o eXigirem, ou q\,J(l.nda 85 disposições
do prcsente ESUltuto Social ou da leplslação apliGIVel eXllllrem dellberaç.eo 005

Adonistafõ, e serão considE;aaas insta'adas com ia pq-esençi1 dE acionísiaS
representando 85% (oitenta e cmo:> ,por cento) (1<0 capJtÇiI sooal~ e em .segunda
convocação Instalar-se-ão com Qualquer número.

Artigo 11. - A..e, Assembteias Cerais de ,Adonistil'5r Ordinári,;]s ou Extré3ordin6rt8s.
se,;j(} con"ocaé.as pelo Pl"eSldente do Conselho de .o.dminlstracão, devendo, P<l,ç
tênto, ser CO;"lVOCildêS com c-tis-ervimci;:, il :od-i:lS~s fOrrT1.alid.ades prc:vi::.1.a!5 ctr1 Lei C

np.sce Estatut'o Sacia I.

Artigo 12- A cada al$o ordi'lária ,csgatável corrcspcnderá um voto nas
delib~ra'Ções da~ A'ssembleias Gernls â~Compõnhi~. As delibcr"dÇÔCS da ASscmblcia

Gera1J
re:~satVQd(!sas hipóteses eSÇle~iaís previst~s Em lei, serão t.a'mildas por

acíonistasreprcscntclI)Ôo 85% (Oitenta e cirlCOlXlr cento) do capital votante, com
exct:ç5o d;)s dcti!:iõC$ QuC cxijarn a ap~ovaç,ão de Adonislas r'C"p;'esentando malor
quorum nos termos de Acordos de Acionrst:4ls i1rqUil/Ddos ni1 ~cdc da CO:flper"\h1a.

Artigo 13 - A pt~tica dos seQulOtes ato5 deper>derá de aprovaçiio prévia e pnr escrito
de 85% (ol!.Cnlae cinco por cento) do capital votante:

dir
O
-J
O
U
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~t"} Transferênda .• alieniJ,ção ou vendi: de parte sub~1:iJn'ti-al Ou d:J lott:lliê-ndc d.as

respectivas paft1clpações soctetárias elou 60S .neg6cJos da Companhia:
tI") Admis~~ de tercekos como acionistils e/ou subscritores de aumc.ltos de capital

da Companhia,;
(t;:l AqutSlção, arrer.(f(!meo'to ou veDdii C:ebens rmÓvp"lSou constitulção de: hipotecas,
penhor e outros direItos reaIs de Qarantla sobre 05 refendos bens e a aqUIsição,
a~ndfjmcílto, Ou venda de bens -ao .ativo pCnna;'lCnlC Ou conslituiÇ::'O d~ hi"otccas~
penhor e outf"0'5 direitos. reais de º-arantin sobre O~ refp..rido~ bens não relacionados

com () obJetlV() S<lC<il1;
h} COnstituiÇão de SubSidiárias ou aoulsiÇão de outras SOCiedades:
i) Natér~as relacionadas com a di.stribúíção do lucro social, acordos ou planos de

:partiçip(lç~O OQ$ I(JC;C-os,inclusive a partiapa-:;ão dos empreg-ad05 nos resultados)

exceto a distribUIÇão de lucros Instituída por le, ou resultance de acordo co!e<i"o de

C3
ir
O
-I
O
ü
:::f
a...-o
ü

t;:~bt:!;lhO:
j) Tran ..'COação ou aco:-do 'e:nrre iI Companhia e seus c:redOTC5 ou a CompanhiD e

õ(JoniStêS ou companhlÇl$ ôfi1iadas;
k) Di££cluç:óe pardal. inec>roor<l.çEo,eisl!ic>,f•.•sllo Ou c>uva forma de reorganizacão lia

Companhii3;
I) !ost(ll"ção do ConselhO fiSC(lI, ele'ç~o e destit\)ii;~O dos seus membros, indusive a
delil>cra.çEo acerca do sísLema de rcmunef1JçSo (l.OScensclheirOs;
m,) Beiç50 e OE:stituiçfio dmii membros do Consefi'lo de Atlminist,raçSo ~prcv3ç.liodo
sistema de remuneração dos aGrmnistradores da CompanhiêJ;

n) Aprovação de contratos de hceroClamento cu subhceociamento oe direitos de
propriedade, indusi,e contratos de tecnologia Íf1dustr'iel, c>ndc a Comoanhla seja

cedente, ce5sionáriu ou intervenier.be;
o) Del!beracão sobre pe(hdos de recuperocão jud,cial ou extrajuóicial. Ii<;uidaçãc"
Insolvência Civil ou pedidO de "utofalénçla da Comp(lnhla;
o) operações da Companhia cem seus ack>nlstas, subsidiárias cu soc,edades af,liadas,
Oketo;es ou empregêldos dz Cóntpanhia. que n50 obsc:vcm condições nonnaiS de
mercado o-u condiçÕES ,em que a Companhia celebrnria tüis operaçõcs COr';"!LcrccirOS;

q) Tomada ou con:;essão de empréstimos e gar;;r.tias que excedam R~ 10.000,00
(dcL mil rcais), cm nsaç~o única Ou cm uma sMe de transacões no mesmo

exerdt:io :sooc:il; <:.
l'C11\-

r) ConCe5S21J- ~\..\' ê(jltÔ:s.:tI~ fint:.ncinmentos. pagomcntos ~nle<::ip8dO$ ou ol!ft:ras
.• .....GCl",.""" .;~'.';,,,,- ' . .. d toper~.f-.m~:.~.~,!(;ot).sl..Ste'~:>~?L.\.?:!Ua5 pratIca!=>normais cc mereü o em que ~ 'U<:) ti

o,.' c~c. ,y.)_í<".t.,r.~\c.ocor.~ç."
C~I\1Plinl'l.$)~,o.::,,<,'." -",. ~~. ,""I .... ",,' u". "00 ~

cor.~ ,t.~ç i r --

. AUTl'N1lC O.'" • '-

"' ~.",i"i p." 0088;£'-1
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CAPÍTULO V
ADMINISTRAÇÃO -DA COMpANHIA

SEÇÃO I

Artigo 14 - A Companhia sera administrada pelo Gonsetho de Admmístração e pela

Diretoria .

Artigo 15 - A rel>fesentação da companhia é privativa da Diretoria.

SEÇÃO n

00 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 16 - O Conselho de Ac;r.,;nlstração será c.omllQsto de :> (três) membros,
brasileiros .. acioniStas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleía Geral.

Paràgraf.:J Único ~ Os membros do Cor;selho dE Aéminist-r:açSO t~r.5o mandato

unlflcaoo de 2 {do's) anos, podenóo ser reeleitos.

Artigo 1" - o Pre-sidente do Consel:'o de Administraç.ão seriÍ indici:dc pelo zcionísta
controlador, senõo substit:uídoJ ,em suas ausências e impedimE:ntos, pele Conselheiro

escolhido po' seus pares .

Artigo 18 - No c:as~ de renúncia, ou \'i)º~, no Conselho de Admii'Jistraçêo .• ,0$
membros remanescentes .d,e~aºnar:ão um substituto êtê que se t'eElltze a .Assembleia

Gerol paro preenc.her a vaga.

Artigo 19 ...OConselho -de Admi;'listrnçiio reuní.-se-(Í ordinar..amcnte de três Chl três
mese-s '6: ,e)(~raordinariamente sempre que r~-ess2rio, obedecida a convocação por

seu preSI(~ente, cor ce:rta, ',eleglQmt'I. fax ou ,e.mait, com antecc-dê:lCm mínima de 72

horas. r"rlÚOMOOO com" presença de malorta .simples de seu; membros •

000133
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II - ck:ger, deslítuj,. aceitar renúnCia, substituer Diretores da Comp'ôr.hjo e fi:<ar-Ihes
as atribw;,E-e~,.na forma do preser.te &~tutc;

IH ~ fisciJliz<J.r LI gcstS:-o dos Diretoresj exal'flírt8r livros, documentos e atos

obngacAOnil~5 da Companhia, come faculti:co em lE';

IV - convor-ar, por seu Presidente .•a Assembleia Geral;

v - dmgir, aprovar e revisar o piimo iJllui:il dos trübéJlhos de- ;;uditoria i:1l~r~,dos:
proc€s:.05 de. negóClo e da gec;.rno da Comp.anhiê;

VI ~ manifestêJ;.-.'Se sobre O retitório da ad:ni(liSLrnção c as roftla~da Ohctorla;

Vil - estabelecer crltên~ para a alte.naçijo e/otl çessão em comodato de bens do
ativo permanente, a <:onstitulcão de õnus reaJ5 e a orestat.ão de garantiiJS. Quando o
""I<:>rda operação ultrnpilssar a 1% tum por c"n[o) dOpalsimõnio líquido;

V1!l - escolher e destltUfr auoltore5 mdepenctent€s;

IX - decidir sobre outros casos que lhe forem submetidO£ pele Di;C'tofia ,ou

determ,n8dO'S pela A~sembleiç; Geral;

x - estabelecer critérios p;arll a pa"ic;pa:;iio da Companh", em outra, sociedade.,
remm"nd"ndo" áprovação dessa participação pela ASsemblelaGe aClonls,a.s Quando
for o-ca~-cJbem c-Omo fiscalizar as atividades pertiner.te.c; a tais participi:lções;

XI . dclibcmr sobre a orgenilaç~o das sociedades das QUi3ISC:Comp.anhi2 participE;

"
XIl - deliocrar sobre a cessação da pa;tKiIl8Ç~OÓ8 Companhjo em outra. 5ociedad"s.
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DA DIRETORIA

Artigo 22 - A Companhia rerá uma O~retoria com funções execl-ttjvas. composta de

03 (três) membros, acioniStas '01,1 não, iodos reSidentes no Pais. n.raslleir05 ou maioria

de brasileiros, e~ejtos Delo Conselho de Admln'Str<,'cáo, com mal>dato de três (3) .nos.
poden.do SEr reeieitos, sendo um Diretor iFimmcei=-ol um Diretor Com-erCiai é um

Diretor Administ~tivo.

Artigo 23 - Nos casos de impedimento lemlXlrãrio ou licença de Qualquer membro
da Diretoria, o Dir-Clor Fir'ancciro poderá designar, para subSUluí-lO. Outro Diretor.

Artigo 24 - Em caso de releclmento, renúnCia ou impedimento definitivO de QualQl'er
membro da Di,-etoria, ca~fà ao Conselho de !',dministracão, dentro de 30 (trinta)
dias da ocorrtncia da vaga, eleger o substituto, Que completará o maooato do
subst:ituido. Até qm:~!;f: reali7.e a elei-ção. poderá a Dir~totia de..-c;ignarum 5ubrtituto

pmv;sóno. A e1el-ção. contudo. poderã ser dfspe-n5Qda, se a vaga O(:orr-er no ano em

Que de'/a len'l'linaT o mandato da Diretoria então em exercício,

Artigo 2S - São aUi!)uiçÕ€s e deveres da O,retoria:

I - gerir lodos os negócios da Companhia, li fim de se buscar o aesenvolviment() com
sustenli>bilid~d", p"r~ o que fica ••• invcslid~ de \.odos os poderes que a legislação e
'este Estaturo lhe conferem, c':ln~id,ercmdo-se a Companhia obrigada pela assinf:lturn
conjuntll de 2 (dOiS) Diretores, sendo um deles o Direto:' financeiro;

li . oíganízar o regulamento dos $(:rviç-oS inlCiOO$ <la Companhia;

iH - de,ermlnar a orientação dos tl'êbalhose ne~óclos d. Comp<lnhia, ouvindo o

Conselho de AdminiSlra?io, quando couber;,
fixar remunernçôes e
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VI - cumj:'rir O HLatuto da Companhia c as delilJ<:~çÕCSda Assernlllcia Gc~1 C do

Conselho dE'!.Admtni~tração;

VII - fesol\'er os casos extraordinários, inclusive questões de conflitoscle interesses

en:íE Diretorias:;

VIII - :-ef.('Aver todos os negoÇlO's dÇl Companhra Que ~o forem da c,ompetênci.a

privaUva da Assembleia Geral Ou do Conselho de Adminlstraçao;

')( _ fecomend~r ao Conselho de. i\dminístração a aqui$u;i!o de be:l!=i lmôveí5~a!=õsim

(orno a alienação, c,essão em comodato ou orlefêicão de Quaisquer bens pertenc~nte.~
ao patl'lmónoo da Sociedade e a prestaçáo de garant+as, Quando taIS operações f01"l~m

de valor superior a 1% (um >lO' cento) do patrimôniO liquido c deliberar quando (o(em
de ,,"'alerinferior a e!=:selimite;

x - raler-se presente. at"l\'l~s de dois DIretores. áA5semi;lle'a Gerai Ord,nária;

Xl - conceder licen-ça a sel1S membros;

Xi! - indicar oS dirctorC1 e os membros dos conselhos de administraçao e dos
cor.l"clhO!i nSCiJfS das sociedades em que ,ê:t ComponhilJ ou suas SubsidiáriaS Integrais

tenham cu ven~am ,3 ter participação '~oGetáría;e

?arâgr"ro ?rimeiro - A Oompanhia poderá constituir procuradores com poderes
espec1iJÍ5 E expn:ssos p.::lrc: at.O$ c opcra'Ç'ocs cspcâtJCadoS~c bem a-s.sim p~cu(adores
com ooõere.5 ""d negot',," para "s5inar QualS<!uer documentos de responsabIlidade
da companhia, esoeclfiCada no instrumento a duracao do mandato, mediante a

assinatura <Se02 (dOis) Diretores.

Pêl'râgrafoSegundo - As deliberações da DirEtoria serão tcmadas po: miJioriil de
votos. se, porém, da deliberação tomada divergir o Diretor finanCeiro, poóeraeste,
sustando os Efei! doquelo. "pc1"" em S (cincO) d;"., para o COnselho de

Adrninistrn;.5o.
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As d'Eliberaçôe-~nClS reuniões d~ Diretoria serão tomadas oclc voto afirmativo da

totalidade de seus membTos.

CApíTULO VI
'CONSELHO FISCAL

,Artigo 27 - O Conselho flsca! somente '.será j;"ls:3tado nos exercidos .sociais em que
for convocado mediante deliberação dos ACionistas, conforme pre"'stoem lel.

,Artigo 28 - O Consel~loFi5cal.. Guan-rlo Í':'1::;talado~ será COIi1'po~i:o pOr no mínim~ 3
(três) e no máximo 5 (Cinco) membros e Dor iQlJ(l1 número de SIJ;>lente" e!eítos p"l~
~~cmb!cia G.cral de AcioniStas, sendo permitida .a ree:e_ç.ão. çom a~ atrihuições e

prazos de mc::r-nato previslOs em lei.

Parl'i9,aro Único' A remune;-cção dos membros do Conselho flscal ,era ,estabeledd~
pela Assembleia Geral de AciOnistas Que 05 eleger.

CAPiTULO VII
EXERdcIO SOCIAL E LUCROS

Artigo 29 _ O exercido social terá tnicio em 10 de janeiro c término em :31de
dezembro eie cada ano, Ol;i;lsil!oe:n que deverão ser preparad~, as DemorlStrações
Fímma:i r"" integ.radas pelo Balanço patrimonial, Demonstração do Resu!tadoóo
Exercici.o e é-€miJis peç,ns exigid~s peJe lei.

par1!graro Primeiro, DO ilKro 1fqu1doapurado no exercício, sera deduzida a p~rcela
de 5% (Cinco por cCr1l0)oara a constituiÇão da reserva legal. que niio excedera a 5%
(cín{:o ~~orcento) do cilpitt31 sodaL

parágrafo Segundo - Os Açlonis\<iS têm direito a um dividendo ar~UCllnJ:iocumulalivo
de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido do exerdcio, "05 ;;ermos
(\0 artloo 202 da Lei ,,0 .0404/76 (lei das Soàedades AnônimaS) e alterações.
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Parágrafo Quarto ,-A Companh~ podem, ~ ql.J~tque.tempo~ levt!lntarbalbncctcs em
cumprlmer,to a reQUlsrto~ le-ga~sou para atenõer a IntereS5eSsodetÉri~. incJu~~e

para a distribui,lio de diVfde(ldos IntermediáriOS ou anteCllX'dos, Que, ca<o
dístribuírlos" poderiie>Ser imputados ao dividendo mínimo obrigatÓrio. acima refendo.

CAPiTULO VIII
UOUIDACÃO

Artigo 30 - A Compcmhiel sem liquid.LJd~ nOS ca:s'O'S PTC\'istos ,em Ic=•. sendo a
Assembleri[l Gerei o -órgão compe~ente para det!:!r.nmar o modo de liquidaçzo e 'lõ1dicc:sr

a liquidante.

Artigo 31 - Em tudo o que for omiSso no presente Estatuto SOCial, serão aplicadas

a5 disposiÇões legaiS pertinentes.

11ESADA "'GO/E REAUZ"'DA EM 29 DE NAJa DE,2li17:
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Clínica Premium Care S.A. ~
alPJ rf lli.121.329.0001-llS _NlRE 35.300.497.473

Edhal de Cofl'l'OCOÇio_Anemtllêa GerI) ExInlordln:litf:l
F"am conYC>CIIdosos lllIMores acie>nistasde Cllnea Ptemil.m ew-a SA
~1 P!12 ae leIlnirem emAssemllleill Geral EllIl'aOn1iMriee SI!f

=1iZeéa. em primeira C<lf?<OCaçAo,no dia 19 m jtiho da 2017. és 10:00
hotes. maedl\ da CoslIl eTavares P1Ies- SocledlItleda ~ l0ca-
lizada na Cep!lal do Estado <leSIo Paulo, /'lZIA'O'ltflidaF'IuIsllI. rf Ul7S.
lZ" anf!Br. Bela.VISta,CEP 01311-200. pera deiberat lObn! 8 Iagutnle
meléria COttSIltnleda ontem do <Ia: AunenIo do t:api\i1 social de Co:npa_
nl'lll no montente de. no mi1imo, FlS2.749.499,5B (dol$ rTi:hôes.1el1!cen-
las" quarnnta e nowemI. ~ntos e l'IO"ltfIIaa l'IlMIreais e dnquen1a
e oito Cl!ntll'lOS).medlanl<!" fonnEd2ação dClslI;lQrIesde capital realiZa-
dos na Companhia pelo&l!CitIdstas, e observIIdos as procedimenlos re&-
INos AO e:oercicÔIIdo cin!ikl da pre/II.rênciae C\Jb$criçAoae ~ Todos
os dlll:!lTTIBnlosrelllcionados ti """'""'"da on;lem do dia da ~m~ela
Ilf'I"'Il!l\mottmáris ora eorMXõlda ....mo dispoN:liiimdos ecs len~
ecio_s " c:nlor;edos.lldi:lpos!ç6e>••• seda dII.Companl'iII..

sao P8u'o, 10 dejthda 2017
~ Puono Rommnl _Pmsiden1e do ConseIhe>de Adntlnisl.

Diário Ofidal Empresarial

~~I:t4~~~ll~:~~E~I~I~~3
CONllOCAÇÃODE RE1JNlÃOANUAl DE sóaos

Na. Iorma do ertgo 1.152 de lei rf 10_406'2002. licam cofMlClld.osos
Senroo.." Sócios Ouotislas da TOLVI PIIRTlaPAÇOES LTtlA..,
a PlIr1lcipat de Reunião AnuIll de Sócios que lôIl "",izIltll no <ia
12IrJ112011h9h.em 2"eor""OClIÇlIo.nI StIÓIlda Sociedade, Ioc:aI"lZada

.11A~ida JuscelÕ'>CIKu!lÕ1Sc11el<de 0Wel,., rf' 164, Bb::o C3, ""la 01.
bai.w l.lIgeado, Cidade de Votoro..mrsp. 11fm de dlIlbera'em sobre li
segui1leon:tem dodia:- Toma! ~C1In1e5 dos edulillistJado os. mecSante
l!:\a.-nee 6scussio da5 de-rnon3Iraçóes f"",nceirBs. eprovar O lIelenço
palIirnoniel"li deslInlIçao do lucro Iiq'*'o re\Illivosao e.ercicio de 2016-
b fnto~ nttlln!:fl~ 11QnIem do dfa es:tio" ~ dIn
Sôr:lr>3111l_dlr~.

VolIJraTt&nISP:7 dejJtIode21111
RlCAROODE SOUZA ADENES _ Adminislnldor

nela[ certificada pB[lllmprensll Oficial do Est<ldo de São PlIulo em ,
ertlfiQldo: 2F8FF231 F87953761A5B98E81155C319BC912C6E

)_ WW'IIt.;mpr ••nsaofoc!aI.com,br

18 - S.!o Pi!ulo, 127 (128)

VOA SP SPE S/A
CNPJ ri' 28.102.11lloOJO\-4.O

ASSEMBláA GERAL EXTRAORDINÁRIA_ Edhat ele Conwx:ll.çto
A pedrdo da OOleloOe.Iicam CXln'IidadosOSSts. adonislas dlIVOA sP
SPE S/A pam parth;/plllem lIIIAssembll!ie Geral E:x1reo'lflr:élio.que •••
realizllnl.no dia 18.o?2017.às 15h, nasede~ de0""_. locaIiZIlda
na RUIISaba~ S66. Cor1unfll211. Sala 7, Illl!mleon,çIeção.lIIl Cidade
de SlIo Poulo. EsllIdo de Slo PiI'*'. CEP'Ill239-010, IIItm de Irnllltem
da reguinle Ordem dn Di&:(11)clelibelllçllo sctJre o aumenw da ClI;lital
social mediante aubs<:ril;iioe lnte~ de rova5 aç6es. lI!1odopor
objetivo o alenttme!llo ao dlsposlo no Comralo de ~Q 11ser
celebrado com " ARTESP; bem CI:In;ICOntllllllÇlode ~nanôtl"""*'
paro OOfrlI'ementsçlo dos ¥lllllf'llsn~ Silo PaukJ. 06.01.2017
MafO)$Dirk - PresidefU do Conselho de ~

limp"H2stJofidat Pilglna do Diário O

'~I;U');";-~rot.ic""-ti: N" de Série do C

SELO OÉ"AWio'lTU(,IDADE t r""bt 26045051

•

•

-_L_____ . '",v""",,,Q,(lO,
2.0 Hotéis Bir:lnIJLLtdp._=='=~"-=====~~~7-7--c'-c.'--:~1~_~- :Sbõpping do Cidadão===~

("'SocieclaCe1-CN?JJMF19.13r' •. • ,,; 3G..1727S2 o/r -SP.rvJcos e Infonnática S.A.
_.A::II~=~~8~~: .~-~.-?, JUCESP PROTOCOLO. . :maatoil,.Ilt.. ~ - -CHP,WF".I1r.917.:m'lllIll-12-NlRE35.3Oll.(57.6ll4'" . , -6 ~Asselntieill Gel>ll Ala da AuernhIjb GefIIIOrdln6TllllI Ertnlonl~
sa'=:7:,~na~,~ I '. 0737 844/17 fl""'~rlL Local: 1.OstA,Hcnr1oeL.ocal:'ZB1'J5I17,l(1ls,naS8Cl8aociBl,lIIilRuaR>lrnos
SO!lONlflE35.2v.~'BIlins< ~ •• _~ __ w~ Ilte,S"\l:.Peu'-,_!:P. 8alista.~.,6";WBt1Ifmpiu.SPISP~.2.CorM>cação:
000'-15. Cormx:.çiio 11 Preseo Il IL <>IIJfJI social Colvo::açdn~lImlU6odapn!$l!fÇ3.da~~eâonis-
te<mosdavUgoUI72.!2'dllu ~",,~~ ~';:p~':$=n1~~toodD.k~=~

~~~~~~ '1IIIIIIIIllIIIIIIWIIIIIIII\I\IIIIIIIIIIIIII\III\II~~i\-- ~~ ª~~dl1""1¥=~]~
perante " ..uCESP sob o NIRE 3 IIt6nodoaAuditares (B) Em AGE: (üJJ",lilk:l!çao dCJ5 membrosdoColl5lllmde Adtnnislraç;'lo
51:11;10n'19.92 •. 7.71OOO1.64,nesle_ ,""'~D'._"'" .••••••uucomseu -- •.••-~"_ ••" """"'tIO 00 tteSlIlO'IO~ CcmiI! de oIoJditor1e.lOOIlIs da Co~(lv}lixaçtoda~nmeroçlomensalllDS~doCon-
EslalulO SotiaI plI' sel/$ Diretores, I) Sr. RaIa,,1 MazzirriCoeitlOTe'>;eira. reIalivo:l ao e:<en:k:lo&odal "rr:emOO em 31 de oeze<rt>to de 2016; seIho<lo A.cI~o da ~ al6 a práânaAGO; M ~
llrasilei'o,<ho,dlldo, econornisla,porl4dacdoRGn'52..'(15.479.-XSSPI 2.DelibeatrlObrold~doklcn>liqt:Oo<k>elt!'!ác:oerlltficara dDS membros <Ia 0ltel0riIl da ~ MJ F=ç40 12 rem.t~
SP e Inscrito no CPFIW';oIl ~ Cl75.21.(_6'l7-89e S,. Felipe Rodrigues <listrhIiI;ão de.lutos Sdn o Capital ~ ",1aIlvooao eetido..... meosllI dos......mros da DirelorlBda Compamia, d 11sua pr6xjma 11$.
Galad da Camargo. tnsil~ro. casado, lImpfeSárOo,portiIdo'!UI Cé<lula cerrado em 31 de dezembro da 2ll16; 3. Eleger li Dfttoria; 114. Fiel" li. =ent>leill Ge<aI0RlInéria; ,lfIiJ~ do i<Jm!tI em que sto Illilftsas
de Idllntldade RG nol0.539.76HHFP/RJ e in$Çl"ilO110 CPFIMF sob 'l8l1X1 mUima ""'" relIl1O'lel8çie>dIlDireIor\apo:a o e:zen:JcIe>de 2017. pWlicaç6es da CClmpanhio.,l1lIIiIterTrçs do IIrtigo 289 <la LeI dl!S SA;
no Cl85.o64.731.13. amOOs com endeleçD corTI!tf'Cilllna Cldl!de de Sàc> Em •••.-nblela Gelai ~lnáJIa: ExII.rn;nw,d:scutir e votar li. se- (tIflJ)8l!erllÇ!Dl!o:Ianlgos SOe ll"do Esudut> Sa:lal cem Ot'1lld$ lrilicat
Paulo, Eslade>de SIo f'auIo, "" Av. Pfosldenl.e .kr.:aIlino KubiIsdIe!I, nt çuinte PmposIa da ~Ioria: "Senhores ~ II!I1doem wlsta que as ações Qtt!in:;lriu,CJladelxam de ser dMc£das em da=es, P=Ildo 11
51C1.7" andar. lIaim 1Jibi.CEP 0450C3-000;e 2.0 Hole;" Part\dpa~ as Dem:lnsaraç.:lesFI'Illn<:eÍl1l,acusam e>I:es&Oda..-"'&:S am reIaçãe> ~, ""mente. os direilDSIegllmente conterido$ b 8Ç6es ontiMrlas; e
$.11 •• alual.denominação sociIlI de Wlurre Hot6ls I Participaç6es SÁ. ao cap.ilalsodII.I,a Olretorillprop6e Oa..."enlO docapilal sa;ill.t mvaiof (iJt:) consolO:la;ãQdo Estaluto So::ial da ~Ia. 6. DelIbefaçõe3:
sociedade ~ima inscri14no CNPJ1MF rob O n' 14.6CI7.843JOOO1.8511 de RS2..coo.OOO,OO[Dois milh/les e """Imcenlos mil reais). etco.<andO<l (I)Aptwa'lIiavrall.nldapreseole Blllnel::lrmlldllsunWie>dos lafco:socor-
cadaSlrO pe'anla a Junta Comercial do EAaclo de 5.l0 ?aulo sob ONIRE de ~.6OIlOOJ,OO (Ouatanla e sels 1tilh6es e &eiscenlos mil reé). ridos, f;On!I!ndOapene " 1ran$C'iç!<:ldu deltlelaç6es lOIl\.IlQas,.c:nM:lrme
35.300.«3.721, com enclt'leÇOne Cldllde de 540 Paulo. ES!lldllde sao ""'" RS49.000.000,00 !a...arenta e nove mitlDes do leais}. visando ai- la:uIta ç artigo 130. i 1", da leidas So::ledades por Açtles.(A) Em AGO:
Paulo, Rua Dp.utorRen&1OPaes de Barros, n' na,'" andv. plIlle. Ed. ".",., ~erOo e.cesso. ~ 11OirelOriaque esst!1I<men!Oseja leva- (lI) E.stando _" mesa petll e;nc::iaçSo dDs presenh!:s a. ç6s e:<ama,
Moraes Sar!>:lllio Barros. llairn B1I:Ii,CE? 04530-001, neste lI10 do a "leio me<l;anla11capitalmçêl:le se, retirado dII.OIlrtB"1'lesarvasde dlscuss!o " votação, lora.mlIÇIIMIdas na _ irl1l!gra,""'" teS$lIIVasOU
lltP"lISlIlIl!do."" acoroo com seu Estalulo SodaI por seus OltelOfes, O Sr. lucrto5 . Reserva P8-"e Aumento de Ca.,ller. sem emissão de lIOY2S lIlSlriç6e$," prestaçftodas lXIl'IllI!ldos ildmkllstradores. u l!eInl;qIraçóes
Ralaei Maz"-Il Coell"o:lTei1eira, aci""l Quatircaclo. e Sr. Felipe Roo'iQues açoes. Dada a nalin>za desse lIlJ1'l1anto.nâcl navel\\ lrK:idê<"ciII.de qual- r••.ll'airlls a CIl~mes lIOIlIS~ o reialóriodos ZI.ldilore5
GalIll1de Camargoo.adnm q""nf.cado. Mesa: Fellpl! Rodrigues 0I0iad de quer 6nus liscal pata " SodadIldll. nem ""'" os sew ~ A Di:ll- Independentes a o rel!Il6--ioanurtI dIl ad'nWIlslrBÇio,r!:lDIM:Is"" eelti;io
~"'*'1lo - P'llSidante; e Rllael Manlnl CodhoTeIuinI • Sec:rela,ic>. tort:l pnJp6e. lIlnda, " lXIl'I~enle "'''''''''' dç MJgo 5" do Eslalulo soc:iaIfirdo em 31112t1B,pubicoojos no dia 2&'DSI11,do jomaJ 0Iéri0 de
Ordem do dia: DaliberarSQbre: (i)a aptOYllçãolllIlIbsorç8o do saldo dos SoclIIl.São PInAo,09 de meT!;Oele21117.Rubens EhU:ln.AntOnioCésa, São ~uIo. e OOESP; (11l)Os lI.donislas delllewam sobre a <bIribuição
plejul20s 1IQ.IfIll1\ados~adOSpo' meio do Balanceie lev3nladoem 311 5e.n!ls CosIa.. Fabillno SiQuei1l <le Olivei'a. Fabio Alberto l\mOmsino. do resullado da ~ lefIdo "'" vistlll"f! esta apurou Iuc:tode RS
0&'2017, que segue na. ""ma de A_: e, em alO lXIl'IIlnuo;("I a ~ C!nall" MalaJs". PlfblIcaçõoIs: Deme>nslmçlle9 Fina.nalirns, 2.163.tl2ll.55",,~ide>lICCiet"""""lldo1lf\'l31fl2f16.Destarnontente.
a;:ToYaç!o<lll.recI",çandecapilal wc:lal 1'0' ler s!dojulgado IlU;l'$Sivoas NolII.s&p1ice\iwas"Rellllllri05 da Adl'linlsln!Çãlle das Aoo;tores Inda- 5% cu R$ IOB.l9S,"llltf direclclnedo a~ do reserva legeJ. em
ativldfldlls da Sociedade pela lotardade dos s6cios: " !iiJ oonsequente pendentes lBaIilos.110 exercido &Odaleneemodo em 31 de dezembm """"rknenlO!ID <ispe>r;le>no aniIJO193 da lei dl!S Soáedadll'l por Açiles,
IIl11lraç;1oda ClAus'Jla .' do CCm!JlIIoSocial. DellbefllçÕOla: OI; sócios de 2016. Diári<lOllc/aldo ESllIdode SIo PauIDa PCI- Oilhio Comerti:> e'lCluanlDql.03Otlt$lanle. ousejo, R$2.056.733,rn ~ n!lidonaoontam
de'i1JerII.larn.por ¥01açâg ....anime a sem reserYilS, nos lelmos dO 2rtigo Ind1Í5Ma& serviços, edÇOes de 17.03.2011. l.eItunI d" Documen101l: IucTOs"dislriluir, lltIjl!lM!ndoMura <i5trtluIç6CI,conlo"",,8UIO<w o erti.
1.082 dO Código eMl e $UPl~l!vamenle pelos artigos 12 e 113 da llIi n' TOdOSOS<locumenll:scitlllo& no irem 1 da 0rcIem do 0iB da A$$embleia 00 202, i~.i>nso 11,da Lei dM 5.A. (B) Em AGE: (I,,) Ralil"Q1r11campo-
6.4C14f78. aprovar a rec!uçâo do capilal socia~ o;unfotme ababo: (Q em Geral Ordinárie e " Proposla da Oin!toria lotem LóXIse eok>cadas sição do Cot\seII» de Adminisl1ação da Compan!'Q. " saber. SIlrgIo
primeiro, IelluçAo do capilol social "" VIlI",de R$ 2.$7.(.605.00 (dcJj, à disposição dco:sacio<Iisla, PanI con!IuIla Dellben1ç6l1S TomlIda!I • AntonIo ~ RG 10.119.051-11SSPISPe CPF&Ob(1048.331.226-
milIl6e$, quinl>enlO, " self!nlll " qual,ç mil. seiscentos e cinco.team} Em A_biela G"",I Ordlnilrla: Apósanáfo;ea~. OS ecion... 1B. talflbll!n eleilO corno PrMkf"n!e do eonsel!lu <ltt A<!rrinl!!lmç8gda
mediante a a!)SQtÇâo do iaIdo deis prejl:ims apu<adas por n'iiôk>do tas.g;mabslençiodos leglllmer.te ~s, dB!ltlemrnmpor..-.enini- ~; Plinlo mpert, RG 9.416-92&-7SSPISP li!CPF 069.31B.16&-
BahmeIIlie levenlallo em 3110512017. Portanlo. o C2pÔ1aIsocial de daOl!: I.Apl1Mlr.$ eoofas dOis~. incI:lindc>o Relmório 02; e Valter Htrcshl Nôll.yan:u, RG 15:Jfi1.590-1 SSP-SP e CPF
SodedlI<Ie. passada R$ 3.5111.300.00[lMsmilhOes,quInhentosedezoile> de A.cIltinl~ as Demonsl>aç6es Finenceitu preparadas am 254257.lil'&-54. NCl$termos da Ara de AGOda Companhia, f8II.llzad11.e:n
mil" tr"zercos ,eal'), d. . em 3.518.300 (Ires milhões, q~inlientos e base nos pedr{tes ~ eigide>5 pelo Barco Canlrnl do Brasil 2s.wt6. fl9sI.'1llIII.•.••JUCESP. OS~doComeltoo da Adn'liflislm-
d-emlto mil e 1'11 s, PII.llIRS943.895,CIO (f"IQYeCeI'llos" !BRGAN'). o RIIlIIIÓriDdo$ Audt<n:s lndepencl•••.••es e O RIl'lUmDdo çAo.acimll.mencíonaclDs,IOramefeltosparaum marn:III.I"delll anos, CDn-
quarenta e t, L ntlIS a ~rta e cinco reais). <liYldidoem Relalótio do ComiédO AudilOllatelolM:JSao l<IIOn::idosocial encerrnllç lados da dBIll da NJO 2016. (>') Fi:<alli lIlfTn"IeraçAodos memlJrtll; do
943.595 ( entas" lI'enla e trkmil, seisc:enlase noventlI eeinal) em 31 de dezeniIlTo lle 2016; 2. Ap:tMlr e desttnaçAo do tuc:roli~1dD ConsetlodeAdmWtistrliç!oda ~ em R$:looo.OOrrreosol:l..üó"
q""las. '41ot I de RS 1.00 [um RIllIl) cada. mediante o do e>e<dcio, J' relletlda nas De~ ~'" oe<ldo Pr6ximaAGO.(vf)Ra1;f •••••.• ~daDQlOrill.deComponlja.II

fie 5 {deis mlll>6es.qulnIIentos e selenla "quatro RS321.213.rJ1 (Trezent05e vinre e •••1" ml, duzenioII" ~ rnaI5 e sete SII.ber.Ft!martdo AnlOnIo LouNnço ~ Jr.. RG 15.764.ggo.e SSPI
cinro qoolas. no r.ilor ço'respondenlll l AS c:enInOS) po13 RllSIlf'4legal ao saktt mmanescente do kIau liquido, SP. CPF 091.127.978-05. qu" IlXIIllCl!o gtTgD de O"ll!lr AdniniSlTa1i¥o;
. q..lnhmlO5 ese\enla e lluatrom'.l.SIllsclllnlos de RS6217.o-t8.41 (Seis mitlôes,.ÓolZI!1IIOSe deZll'lftlllemL """renla e Rh:mdo Ruono, AO 23.019.143-5 SSPISp' CPF 181.855.908-00. que
6W\.roiJriedade dll sócia 2.0 HOTEIS HOLDING oiloreai3eGuarentBGumcet:18VOS1PII.rIl.RIlSI!neSEt;laMáriaalldetri- Il'<efCBo t:ar9" <le Diretor Rna ••••1!liro:e PUni" mpart, RG 9.416.ll:Z&-7

!Ii) mo contimlo, re<luç!D do capitlll !>.llçAo,.ll8ber:RS3.949.53S.,33(TTts milll6es, fIlJ'<ecenIosequanma" SSP/SP. Cf'õ' 069.31B.lfilI.02. Q\III.Perca O cargo de Oirnlor Cgn!!!çi1ll
.OOCI,CIOlnoveee'llOS mil reais), por !Ilf sido """" mil, quinlleflftlr;e L'inillll circo reais" tmta li ltês callavOS) ""'" Nos lennos da Ala de RCA da eo""anllilI.. ",elizada em 31.0&'16, regis-

eenivo b atMcI esdesll'tMllwldaspela SlICiedalle. Portanlo, Res_ PlI18 Almenkl de CaPtai e R$'l38.631,25 (Oumrocenlos I! trlIllo na .lJCEsP. os llll!I'IIIlro5dD.Oitetorill. 1lÓm.. rt'IBtIdonados.foram
. t da de, ll=a do AS 943.69.00 (ncM!CI!ntose lIirRae oito •.••••oilocetlIos e IrWl!ll.e setIIlreoiGe wae acinooeenla\los) ele<tospwa um mandalO de 00 anos, O;UnladOSda data daARCA-I"") fi-

ml ntos e ~nla e circo reais), eMdido em Pl\I1IRese-rv.!EspIIldalp;uaOividetlClOS,bemame><wilicaropagamen_ ""ra~cml'l"ll\rrotosdaDiretoriedaCom$lll.nliiaal~apróo:kna
!l1O e!rk mio seisc:enlas e noventa e cinco) IOde~Sllbre(lCBflllal ptÓpriOrelaliYot;ao1"e2"~d,,2016, AGO. conlonne llboi;«x "Diretor Adminis!ta!iooo R$ 6,6ll4,07 menseis; •

$43. ema I! Uftll\ll.seiscentoseflOYllfll ••flnolllOl.ll!l1l~deFlSl.829.S15.!l3 (Um mllhêo, otoeenlOs e mIe e oito O!relol'Frnanceiro: RS 6.481.10 mensais;. Di'!!qC!men;;j1ll; RS 6.664.07
, d ~:alJ.&95 (q•.••.renla e tris .m. $f!Isçemos e mil. :selscenlos" _te e CÍ'\Qlreei:!!e oIl!!nIee três eenIaws), I'<lis-- mensais. (vlll)Ralilicerqul! 1I5p.l!lIIclIçüesda CClrrlPlrtlla.nos ll\frTrlSdo

:m:o) ~ vetor l'lOmirI&Id" AS 1,00 (um Rnal) czda. trlbufdollfl irnpuIados 80 vabldodMelolnllll oI:>tigaI6riode 2016: 3. RelI- Mlige>289da Lei da:!ISÁ. são~!dlzad85 nojclmal Diil!o de SIo Paube
ca.-.cel di 900.000 [noveoIInlaS nlÕl)11lll1tU,no ¥lllof leger. petlI compor e DirelnTiDcom mandato e1é li posse dcs lllailos na no OOESP. 1bl1AlIe~ as Ill\igos 5" e fi" do EsWuI<>Soda! de Computlia,

cor, le A :b,oo [1lCl'o'eCen1asmil 'eBis). 10daS da Assemb'.m Geral ClrdirJãriadll2011l.corno OIretorPreródenl,, __ na cem Ofrmde unifcar e ações llRlinlÚills,CJledtOantdllHfdMdiC:ts em
pn;oplie<l e da sócia 2.0 HOT~IS HOlOING ARCO l"TD'... aci""l BU1Ion!CPFn.4Frf'012.626.256-66 _RG n' 9.541.4-llO-SSP.SP).brlIsi- d2sses, pusarúe>. cIe!e'. 50_. os ~ legl!lmMIe conleridos às
quali . As n~!rto, caI"Ce!adas em decorrêro:ia da ~o lei'C, di\lOl'CiBdo,COOIIIdor;e. como DVete>l1lSsem desilIneç!o espac:iat ações ordórWias.~ sentido, OS a.'1Jg0!l 5'" e ". do Estatulo Social pu-

_.•••.-.... ll!''lj 1 ~,\MIas ~n""'.'JI~~~t.;_~ ~mi~t>-_~ AnIonlO Cészr sanloa Com (CPFfMF rf' 269.855.4360301• RG rf' um a contal. respedivllme""'. otlft\as BegOJintesredaçlies:Arllgo 5" _O
,Tiil.~.«lma ~ .••""~ r..... "" "'" .•.• 39.Q7I5.05I-l-SSP-5p), brn$IIeiltI,casadO, engenheiro civil;RmlItll CIo- capital sodlll' de R$ 9.2Z7.466,00. dMdido em 6.049.4S6 açO=. IOdasEdu E. aullulzada 11 lama' lDd!.s as pTtIrijêl"Clas nane MlIrcUII(CPFn.4Fn" 191.331.558 ..•.•_AG n" 15 631UIJ..l . SSP- norninaIlves e sem walotnominal. _: (i) 3.322.000 ~ ordinárills; e

SCRE'l/E~?~ SIlI8I1!'",lIl,{IIelIçaodes!Il ela ~rme elIgldo pelo .SI», braslleira. casada. ad¥Ogeda; Fabiano Slquen de Dllvelnl (i) 2.727.48& llQlIes prefe......mls msgaráYeIs. dividiclas nas aeguõnles
. E T~liIopP~ Itti'\~.rIll:lí,'iJ Em razAo da deHbenlçaoacima. aproooa, (CPFIMf sob O rf 208.299.0111-99_ RG ~ 25.7Il2.981.8 . SSP-5f'). dssses: (il.!) 340-935 aç6es ~ tESgll.lávIlisClASSE '" (ii.21
C TI>S COH 'i'rllSite l'Ildaçã" ~ Cláusula 4' do Conlflllo SocIal q\lll.passe "'Iigota' bf<lSielro.diY<lrc:lado.Cl:IrUado';e Fãblo Alberto Am1IrosIno {CPFJMF 340.935 lIÇÓIl$ pltIIal'llfldais resgalM!is ClASSE B; 1i.3}~93!5-.;:6es

com O Seguinl" te.ln: 'Ctil"ul. 4' - O Cap~nl Social. IOtalmenle rf' rn:l81~.5D8-11 • RG rf' 12.B54.76IH-5SP.sP}. b'asileiro. C1!tSIlII<I, ~ rn:sgattvels ClASSE C; (i.4) 3010.935eçi\es preIemldaís
s1Alw"itoeinleg,eliz.lldn, em mofIdalXlt,ente nacionD~ ede R$43.695,OO Ildmirõslradot da ~. todos Ie5õ:2en1ese domlc:!iedos em Sio resgeli:weís ClASSE O; (i.S) 340.935 ~ p<eferencieIs resgstMis
(llUlllflnUl" !rês mI. seiscenlDS " nowenta e cinco ",ais), d1vididoem Paulo. Sp. g;m esa-IIótio na Alameda5anto&, rf' <l6l5.0s Oire!ores n!l:I CL.ASSEE:{i.6}3411935 IIÇÕIl5pre1erero:laisteSgll.tmmCI.ASSE F: (i.7)
43.695 (ll=entll. e lrês m~. ceõscen\ll5 e <m'enIa "dnco) quo1'lS. no estão irlC\.O'SO!oem oime.olgum q..evede. ~d"aliridadll em- :MO.9351ll;6espreIetenciais resgal1Neis ClASSE G; (iI.6) :MO.9Il ftÇÕeS
""Iof nomil'l<!!de RS 1,00 (um Real), e com direilo a voto. dlstrblídas presut8L nos mokles do ar1iOO1.011,' I". do Código CMl..dia ~o preleteneia!ll resga\lrvel:sClASSE H. AnIgt>6"-CedallÇllo nrdil'II!riIICDn-
entrolO$ sócios daseguin1e Iorme: lQ 2.0 HotelsHoIdlng An:o Lldl'l. - 147 tIII. u;'n" 6.4lW76 e da tMlruçAo CVM n. 367f2002. <:on1Orm!! ""'eao$tIU~lular"difri<la 1 ¥DIOnu~Genis~~
43.694 (qUlllllrl1a" lrês mí~ seisoenlaS a r'ICMInl"" q-.Ialro)QttOIIlScom Oncla~o d" DêstnçedimcnlO er-quMIde na sede d:1 Q)mpMlIia; e (llIConsoldeto EsIll!uIOSociII.~anexIldolpreSl'!l1leAla caT<I Anewol7 .
..aI", unil!litlde RS1.ClO[um 'eaI), lOtamente s~lbIs"lnleg'lIf1zedas. 4. FiQr Otnaté R$ 270.lXlO,oo(dLlzenlos" seten •• mil reais) """",,",is., Eneenlrnenlo I! Lntatunl da Ata: Nada nIII.is.Mm: Presidente _ Fer-
em moede c:orr"'le nado",,~ e que per\azern urn monIllnllI de RS livres de inIp:lsIo de rendII na Ionle, B. wmbII.maxl"nll.pala remuneração nando AnloniCll.ounmçoGraIDn Jl.; Sec:ret4rio_ Ric:Bl<loRaseta.Aàonis.
R$43.6!lol,OO(qua'enta eUês mil, seiscentos" novenlll e qualrO reais); e 112 [);m!DriII.,nos Iermosdo EsllllUlOSocial e YÍlI"",raplllf1do mêlde lIIS Preserla" OPS F'etticipaçfias S/A (por $efl;jio AnlOfliDRodIigues),
(ii}2..0 HoIêls PI.lk:Ipaç6e:l SoA..- I (uma) QUD!"comvalo' unltaJio de maio pnlldmn, YelbII.""""' qllO podM ser reajustada a>m bese nll Sergio Ilntorio ROOrigues.l.uIz lia Roc:IiasaNe Fiho a sem Al3E Pe.'tí-
ASl,OO (\I"fI Reall. toIamenle S!lbsct~a e integ'alizada, em rnoeGII. eombinaçAo dos fnclicesIPC.MBGE e IGP-MiJ'GV.Cabel\\ l D;reloriB ci[lll.ÇÕOSSlA (por Rblrdc> Ferrel"" .Miquei"tII.RItei-o" Gustavo Almeida
COITenlenacional. " que perlU \I"fI montanle de R$1,0Il (um Real). delbefar.em"",niao.~aklnnll.dadi$l!buiÇlodessa_..mnos ~).SP, 291'0&117.~ FernendoAtllortie>I.<>urenI;oG<1IlOtIJl.- .
F>erjllrafo PrimeIra . Aoreaponsab~idBde dos s6cios ~ limileda ao IrlIJor lTleft'Ibros.~ 5acied d. ed . . Presi:Iente da Mesa: Rk:arOo Alise,,""_ Secrnlállo de Mesa. ~/
de Sl.fIISquolas, mas te>dosOSs6c:ios re$pO\'lOl!mpelainlegalZllç40 do :s. tlllnsPOrl"ind~ e. e~ :",::~~ce: seÍl GPS Plrlicipações SlA' $ergo An1orlio~. Sergio Anlonio Roclri-
=~fII~~ ~A~:.:a:,;: ql~o;';; ':'~4n~.~o~~ p:lnforma PolilQ de RemLO'll!l'llÇliodos Adrnnistrlldores do Co~ gues.LW da R:ocIiaSelles RtIo; SEEO!lOE Pertcipeç6es S/A - Ricardo
social Sociedada. bem o;umo todos OSaeus dividllflllos, 1UClDS,1ru1e>s, IlIdOFinllno:ziloAlIa.Em Aaantlle!II. GenIt Ex!l'lIon1lnárla: Após Ferre"", ~ Flit:IMo.~ustaw A1~a~C£Sf'
rertdinlenlos, boniflceç6es, dItellos. dislrlJuil;:óes e demais .••••1Ores li. Iise e di!l:=zâo. os lIc:ionislesdeQ>eretII.m.por Unllnimiclade:1. AuIcri- 312.38::lI11"'em05m7f2017. R. Bril!ll - . Ge<al.
sen!nl nlO!Ibidas OU de .QUfllquer D;l!m brtrlll • ae-rem dislriIltJidos, lllf 11elevação do cepitalllOdlll "m RS2.400,1X1J.00(Pai!'; ~ e
encofllrunHSll alienados riduQll.rie~e ""' lavo! <lOCn!dot. nos lermos quatroc:entos mI rel\:isj.nrn emIzEão de novas a;6es. medanlo a ca ••••
da Alienação Foducia.,ia. como gelVItle do integral fiel e ~ "'-fizeçIo ele rguol- " SIl:" ret'<adf,Ida conlII.~rvas de Lucn:Is •
pag"me-ntoe~rlmenlOdelOdes8$QDrigaçôes;lretadasnIlAlIe~ Reseml JI&f2 •••••m~ de Clp;iltr. passando o t:iai>1lIIsocial ele
Fiduocié.ria.princi~ " ac:edri •••, prea_ ou Muras, o QIJB induõ. f1S46.600.ooo.oo (qU!ln!fl1a"s~is mih6es e seiscenlco:smil ree:sj. pera
mas nao se limila. aü paoamanlO l10 valo, de ptlncipal. atuelileçâo RS-'1l.OOO.OOO,1II(O\mlanIaenoYemi!"oOe:ldareais);c2..EmCClr15Bqu.
monef"llI. j=, encargos rnorat6rlos, mullllS. poe1IlIlicIades,despesas, êncie do.cima deltlerado. relot'rnar ç Arllgo S" <loESllIIuIOSocil\ QI,lI!

CUSIOSe demais enca'gos contrl\luais oleoaiS plll'tlstos na CCB, bem />BSSlI" iSI'!fasslm ~ -Anl~ 50 • O Clpiiltl social , de
como lOdosa quatsq\ll!' outros PDllomentos de-oldO!lpala Sociedade e/ou RS49.000.000,00 ~ o nove ~ de mais) ml"llralmlll'l\lllU.-
pelas FoducantM no ambllo da CCB, inctuindO o PIIQII.llIentode liza<loediVididoem25.3llO.650(vinteec:incomihOes.trezenIlIsalJÍlen-
quaisquer =0$ ou despesaS o;urf\:lrovadamenle lnc••tridos pejo Credor lOmile lil!lscentas e cinquenilt) ações 1lI'dffI6rias,nominali¥as. sem <oakIr
em <lQ(:Drlêncillde p'ocessos.. plOCIIl'dlmenloseIOu oul'llll me6dllS nominat.•. Portim,osllCie>ni5lasll1llOfizaramIlPttllicoçAodesllilllllnos
}udicials ou e.-lrajudicio1l:snecessâ,kls .11 satvoouarda dos dirdos e termos do pen!igrelo 1" doArtioo 130 <le~ de Sociedades t»' Aç6es.
lI'errogaltoas do Credo<demrrlInll!!.:da cca - EricemunenlCl: Nada mais fleda mlIi5 havendCI" lrUal. foi enc:em<dII.11reunlâo, da Qtal SIIltavmu
to!ven<le>"ser ltalallo, tolo!e'eci:iaap"-Ia¥ta aquamdelaquiseosse lazer =.SIo Pa..., - SP, 1!ida abril"" 2017. Mesa.: Rubens a",ion - Presi-
USOe. como nl:lgubn se manifenlu. lotam encerraaos OSlrabalto; pe\Cl dente. Mart:l>Aw1!lioNero Ames - Secre14rio. A...-- Canale MlIfalS _
ta"110 nccessarto A lavralula da presenle," ••••••~ ",aberta a se!<Sào.1oi Secretária. KPMG Audllonnr Independcnte!l; Zenl<o NakaS$lllo.
lida, llChlIOacontar""" apt'OIrlIfla" Pelos presentes essinlda. Mesa: AcIonIsIas: Admlnllltmtlo!ll "-Ieza ltdL AkIysie><IaAndrade Faria.
felipe Rodrigues GlIIed di! Camargo _ Presillenle. Rala'" Nazzlnl Corwnblll F'lIr1ic:Ipeçli e Admlnls!nlç:lo lti:la. Man;o Autélio Neto
CoethoTelxelf1l-SIlo;retá'Io.Sóciospresenles:2.0HotüslioldIngArco Ames. PltuIO Guiltlanne M. l- R!leiro. Esta "'" , CI!pia lieI dII.
U11a., Fe-l1peRodrIgtlas GlllId ele c.mergo. 2.0 I-lot~ Ifolding Arco origiMIla¥rnda em """,)lrÓI>'U Antonio César Santolr Cas!lI . Drelot.
UdlI., Rafael MaXl:fnlCoel1ioTelxelra, 2..0 HQféb PIlrtlelpaç6n S.A.. Re.-.ue Canaile Marcus - Oi.'Ilttl!ll.Ce~.b1la Comercial do ESIlldD
Felipl Rodrigues GlIlad de Clmargo, 2.0 HOIl!is Pertlcipaç6cs SoA., deSâoPllulo. certilcoo"'llÍSlro eob O~ 296.363f1HI.1lf\'I2!Ml5IZ017.
Rafael Mazzint CoelhoTel~elfll. RiMa A. Brino Gc:n;:lllves- Sec<elb Ge<"zI.
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DIÁRIO DE S, PAULO - TERÇA-FEIRA / 11DE JULHO DE 2017

I. EDITAL DE CITAÇÃO _ PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO N° 0013514-42.2013,8,26,0009
O(A) MM. Julz(a) de Direito da 1 B Vara Cfvel, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São
PaulO, Dr(a). Fabiano Pereira Ragazzl, na forma da lei, etc,
FAZ SABER a(o) Denise Csravlello, que lhe foi proposta uma açao Monitória por parte de Souza

e campos Indústria e Comércio de Lajes e Artefatos de Cimento Ltda. EPP' visando a constltut-
ção do titulo 8lI:ecutlvo extrajudicial e a condenação da requerida ao pagamento da importância
de R$ 14,308,40 (quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos) a ser at",aliZado até
a ata do efetivo pagamento. Encontrando-se e ré em Jugar Incerto e não sabido, foI detennlna-
d a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de

5 dl3s, que flulrá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. N ndo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espec
Será o .presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Shopping do Cidadão Serviços e Inforrl1'átlca S.A.
CNPJIMFn~07.917,303l0001-12.NIRE35.300.4Si~684" .-

Ala da A •• embléla Geral Ordlmirla 8 ExtraordlmvlJl ~ " •• :
l.DlII,Hrito. Local: .29Kl&17,1Ohs,nUeduocial, na Rua AlIIIOiIBat~a, #4. r. ViIlOlr~ia, sJ1f.l11~:»~IIlt").donvoClÇio:

"""""""_em""'''' '''''''1'''' "'_"_'."""''''''''''''''_' """"""._lIClCiaI.•. Mesa:~J:: FemarJ:IoAl'IDrioI.our¥ljOGralDn ,j(.;~ PbrtIo RIseIa. S.Ordomdo Dia: lA) Em AG": (l)Clriudos
adllÜtfllb'eS, aa llilmcx'lsIraçOesftnarawas e COffespondanlaSnotas expIcallVa5,o rlllatlri;)dos .~ílOres 1Mepen:l~s,a~ III~
anual da tdmlni&lraçlo, ralalMls ao exerclcio social lindo am 31/12/16; (11)destinaçio doe raatlltado!idIICompamla. rale.!Mleao a'il!rcrcio
soclalflflCtJiIlI31/12116:(BIEmAGE: (lII)ra~!icaçAoOOsrnetrbmsdoConsalhodaAdmillstraçiGdaCofrnio¥l't:~v)fIxaçAotil '.Jnnoração
mensal dos merrbros do CcnseIlo da AdfrjnillraçJo di CofTllInhie., a~ a próxima AGO: (v) =doII J,l8fl'brOsfa Oifa\oll. cla
~; (vf)lblaç6oda ~rntnSlldosmentrros da Direltlrlada ~ atAI'" . ,.AdrDIela.!efll' OnIIJna;
(vfQlltifk:açlo dopmaJ em~sio feilasas ptücaç6elc!lCon1JaMia, OOSleI'lI'Oldoartigo289da LeidaS ~;(~IQa~doB erf,p
S' e 6"do EStatutoSocial, com o fimda tmiflCllras aç6es lltdnárias, que deixam da ser dlvldidasem clE'4r.1S.lllllssalldoa de1jr,fCillVlI'J, os
dira~O&IalIafmenleconIlIricIosàs ações ooli~ e (Ix} consoI~ do EstaMo Soci8Ida Coo\wlhia. 6.~I.oeraçlit~ 11)-iprullr a
lMaIurlI ÓI~ala I'lllormRde~1o docQtoiOCOftkkl&.c:onItndolIpII'Ii$a ~dasdllh'ar;6el'blladas.e.nb,1'Il!I1aMI
tl,artigo 130,5 1., de lel dai Soc:iIdalIes por Ações. IA)Em AGO:(ii) EsIandolObre a /l'e8I p8SIapreciaçlo doa praseoI&se, após doe,
lliscussAo I l«açIo. bram apromdas na U inlegIa, sem raeea/Vll! ou rastrirAei, a jmIftÇio das con!II,dos~, as
damonstrlç6esnnancelrasecorrespondanlas notasexplawas, orcla!óriodDsaud!loraa Jldependo~l6IIeorelel6rloenualde .dmiii~,
raletNoe ao exen:IcIo aociel findo em 31/12/16, publcadDs no dia 26/lW17, do jornal 0i4r1oda sao PaulG.e qoeSP: 01llDs "dorHas
delIleraram &Obftla tistrlxJÇIo do ,asuIIIdo da Con1'a/lhia, lenó:l Im vista ~ 85la ilpllfClJIuao dlI WJ~pp,SS no S"lU:fcIodia!
encerrado 1ll131112!16.DetIa 1IXlflIanle,5% ou R$1118.196,48bi li'ecionado a con!llildçio de resell'r¥, em CliI1'9'~!IO ~
no artigo 193da Laidas SocIedades por Ar/Jf4, ~ qua o reslallla, ou $lIjl, AS2.055.733,07 SIri re\i;Ionacc.nde luclbfa G~Ir,
oll)elivant:blulura dislribuÇJo, oonIorma au!ClI'izao artigo 202, ~ 3', Jldso li, da Lal dilS S.A. (B) Em ~Z:11vJ RhJf-.:ara com~do
COnselllodeAdmlnistraçAo da Companhia, a saber: Sergio Anlonlo Rodrigues, RG 10,n9.OS1-B S$Pi'3P etllfítobo 046.33Uifl.78,

R kfI'IIllMlIocomopmotedgCon~!!I!!a;PllnloRllIIIi,R39.415.928-1SSpJSpeCPF069.316.168-<t2;
• Wir 1I1roal1lNakIymu, RG 15.3B7.59().1SSP.sP .CPF ~.257.678-54. Nos ItmlOida Ata dANJO da ~ma, rea:;ma ~
25.'0&'18,regislradanaJUCESP,ct~doCllnsebJdeAttrüll&çlo,1Cima mB'lCbnsdos.loramelailo6Jl1fl1umrnardetoda02anos,
contadoedadata daAG0201B.lw)FlxI! .remunaraçAodol membrosdo Colll8lhodeAdmillisttaçãoda~em R$3.000,OOmellSll!s,
B1éapróxlmllAGO.lvl)Rall11caraCOl'l'9OBiç!<ldaDíratoriadaComp!nt'ia,! llIber:F.mando AnlonloLaurenço GTllonJr., RO 15.164.990-6
SSPi'3P,CPF097.127.97&05, queexerttocargode Qir!!Qr&lllillbllDlMl;RIcaIdORIIeI'II, RG2'J.OI9.143-5SSP.iSP.CPF 181.855,908,00,
que!.Y2rC:eo cargo de t:ljmtorfjnNqim. e PUnlo Ripert, RG 9.416.928-1 SSP,'Sp' CPF lm.318.168.Q2, que em:e o cargo de ~
~ No!;\errnOllda Ata do ACAdlI Con1Nantia, rt!ÚZlldllem 31~SI16, regialrada fi! AlCE$P, os lllIll1b«lI da Diretoria, lClfl\I
JTIllflÇ\:)nado!i,lorameIGHospam um mancla10de03 el'lOt,contad06dadata daAACA. (vlijFixara ramlJMf!ÇlOdos membros da Direloriada
Companhia lllia pródma AGO,conkmne ~balxo:' D![lllorAdmiots!mtil'!l:AS6.664,01 mensais: • lJimtpr£inancelm: RS 8.481.10 mensols;
• DjIIlgr ÇO!D!lrcia~R$ 6.B6-t,07mensal$, (viii) Ratifur qua as ptbIicaç6ee da Con1lanlMa,nos ISrm:6 do artigo 2SS da LAIdas S.A., sêo
raaizadas noprnal DiáOOde SIo Paulo! no OO£SP.Ox)A!erar OIartigoe 5° e r óDEstaIlOOSocialdaCon1liMia. COi'!Io fm de unificaras
IÇÔII oni1lInu, cp&deixam de •• lMIdasem classes, passando I dN'! 8OOl8!IIe,osli"Glos IegUnanleconlerki:llls açõeI CIl'lIlWIas.
Nmeaanti;lo, DSaf1.906S'e st do E!Ia!uIoSocillpassamaconw, raspeclivamenle, comas .n!8lI r&dações:Artigo 5" -O capital IOCÍtII
é de A$ 9221.488,00, dJvillidoem 8.049.466 açOOe,todas nomlrl8li'1ase sem valor nominal, &ando:~) 3.322.000 !Ç6es Grd~as:
S (iI)2.127.466 aç6es pralerendai! rygatr.oeís, divddas nas seguirUa cl:Jss&s;(~.1)34D.!m ações preltrardais resgalMls CLASSE~:

El2340.Q:3Sações preleren::iais resgatáYH ClASSE 8; (i3) 340.935 lÇÕElSpr~~ f1lsgaláWleClASSE C; (::.4)340=••
rasgaláYBisClASSE 0;{i.5) :MO.9351ÇÕ8$prelerardais~!Mi! CI..ASSEE;i L6)340.935IÇÕellJll!lel'8flltl;

!ASSE F:~1.1)340.93Saç6elprefafenc:llismgaIáveisCLASSEG; (i8)34Il.9ot1l1ÇOesprefmnc:iais resga~CI.ASSE H. A 06".
Cada ação ordinária confere ao se~ t~ulerod~Blloa 1Wlo nas~elas C3erafade AckJ1istas.(~)Consolidaro EstaMo Social, anaxllClo
• praenle Alacorno AnIM.I. 7. enc.rTlllllOtO' Lavl'Blurada AI!: Nada mais.""~~a:Presidenle . Fernando AnIonioLourenço GIlIon ..k.;
SeaelMo- Rkardo Rasera. ,I,dool"'p&Prrwu:GPS PW:lpaç6etSJ~ (pOr5erjl<oAnlolioR<O~J, ~AAIorio~, LLilZde
Rocha ~ FlfKls SEED AGE Parlic:ipllç6N SlA (pOrfl.1cardoF!rreirt~ •.• RtKo. GuslMAn!eila Mag~K). SP, 2!W5I11.
MIo: Fernlndo AntonioLourenço GI'llIonJr.• ~e cia Mesa; Riwdo ~ - Secre:á!1o da Mesa. ~ GP$ Par1icipaçõas
S/A. Serglo.4.rWlo Rodrigull!, sergio An1on1oRodrigues, luiz da Rocha Salle~ Filho;SEED AGE Parliclpaç60s $iA" Rb!/tIO Fal18lra
~ ~bWo, G~_~mekla MagalhAs!.JUCESP 312.~11-4 em 0510112017.FlévlaR.8l'ilIoGonçaIYes. secre~ Gf!.t.
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:iifPREGADOS EM
~RULHOS EREGIÃO
. 'rlllr.I EdlQos ComercIa16

dlVasconcelDllSp,Francllco I

porllSP, Movi das CtIlzetlSP, t

. AVISO DE L1CrTAÇAO
O Depertamento ReglonaLde SAo Paulo do serviço Social da Indúslrla (SESI)

cormmlca a abertura das licitações:

1 • PREGA0 EI,.ETRONICO N° 181/2017
- ObJ.to: P •.•• t.çlo de •• rvlços de portaria, Jardinagem e limpeza I con.lilrvaçJO para Ii
unld.des SESI d. Bauru, S.nta B.6rbal'll D'O"t., Cruzeiro e Lorena,
Retirada do editai: a partir de 11 de julho de 2017.
8essAo de disputa de pmços (lances): 26 de julho de 2017 às 9h30.

2. PREGA0 ELETRONICO N° 20812017
- ableto: P •.• mçlo d. eervlços d. vlglllncla e .egurança patrimonial plIra 11. unidades SESI
d. S o Jos' do Rio PtIlto. Femanaópolls.
Retlradll do &<fIlai: 8 partir de 11 de julho de 2017.
SessAo de disputa de preços (lances): 20 de Julho de 2017 és 9h30.

Retirada d •• dltal.:
Avenida Paulista, 1313, 2" andar, Bela Vista, Slo PlIulo, SP, ou pelo portal

www.seslsp.org.br-opçAo UcltaçOes.
Partlcfpaçto no' PJw,goe. Eletr6nlco.:

Pelll Internet, no endereço www.llcitacoel-Q.com.br.conformaedltal.
Gertncla d. Servlçol - GS

Sindicato dos Empregados em Escritórios d. Empresas d. Transportes
Rodoviários d. Cargas Seeas e Molhadas, Cargas Pesadas 8 LogiSllcas e

Transportes de São Paulo e ltapecerlca da Serra - SINDLOG
eDITAL DE PRAZO DE OPOSIÇAO .

o Slndlçato dos E~.dOl Im Elcrltórtos de Emprnaa d. Tnlnlpor1u RodovlArklt de C.rgas Stca. fi
MoIhlW, C1rvas PeudUIl.ogIstfcal Im Tnnsportu de SIo Plulo 11tlIpKlrlCI da SII11I-SlNOlOG, por
melo da S&UpmI(IfInte que, no uso de suas alr'lbulç(\eS llSlltutál'las, faz saber que na dala de 0810712017 foram
encerradas as ";IIç6e$ da CortYtnçAo CoflllVl d, trabalho 201712018, com as segulnles garantias: Aumento
1.llrlar plra lei orle no Impartl d. 4%(quIlroporcenlo), calculados sobreos saljrios v!gentesem 3O~12017,
sendo devido Bf: r de1°/05J2017. ApUC81'ldO-Seo referido pefCtnlulll e todos os belleficloe • garantias, laia como:
v.r. Rifei I tarl e P.moih; PTS - Pttmlo por mmpo de s.Mçoj Auxl1Jtl '0 nlho Excepcional;
PARTlCIPm ~CROS E RESULTADOS - PLR !'lOvalor de R$ 850,00 (seiscentos e doquenlll rula),
pegoa em duas parcelas Iguala no valor de R$ 325,00 (ltezento& e vlnle e cinco reala cada, sendo e mallil ameia
am to de 2017 a a s undlll!Jm feverelrooo 2016, a lodos llm ados. II

11FuS.blr
T.mbm aua, por doc:Iaao da Assllmblela G$riII ExIraordInârla realizada em 0811)712017, que li partir de 1210712017
os Ir8balhadorn 1iIPf8ll!11llados por esta entidaGll poderio, no prazo da 10 (daz) dlal çorrldol, manHestarem-
" em deslevor 110 desconlo da ConlribulçAo de Asalstêl'lcla li de N9lIOCiação Coletiva ex'rclclo 201712016;
sellClO que II Socrelaria dll entidade, nesle perlodo e no horário das OOhOO" 12hOO e das 13h30 és 15h30,
funclonalâ parti este llnaIidede em local que possibilite. agl!lzaçAo do f1leodimenlo II maior comodidade poIm os
inle"SS8dO!, no segulnle endereço; CMTC Clubll, sito é: Av. CNzelro do Sul, 808, Ponte Pequena, CEP.: 01109-
010, ximo a esta Am1ên1. do MetrO. 5Ao Paulo, 11 de Julllo de 2017. Moacyr Finnlno dos San!os-PnIsldenle,
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pessoalde11.3.5.1. VIII.) Compromisso de disponibilização
necessário à prestação dos SERViÇOS.
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COMPROMISSO DEDISPONIBILIZAÇÃO DEPESSOAL/RECURSOSHUMANOS

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO
CIDADÃO SERViÇOSEINFORMÁTICAS/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, por meio
de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins previstos no
EDITAL, que disponibilizará pessoal/recursos humanos necessários e suficientes à
prestação dos SERViÇOS,durante todo o prazo da CONCESSÃOADMINISTRATIVA.

São Paulo 13 de novembro de 2017.

CONSÓRCIOVAPT VUPT CID DÃO
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A.

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

O TABELIÃO OlIVEIRA LIMA
15' CQ~t6,h d. NQ/'IS
Bel.~o R<>!><m> d. 01_ Um.

Av, Dr. Cardoso de IÍlelQ, 1855, CEP: 04548-005
Vila OUmpia. Esquina com a Rua Funehill. São Paulo.
PABX: 11) 3058-5100. www.1Snotll5.com.br

--l
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VaptVupf

http://www.1Snotll5.com.br
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COMPROMISSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL/RECURSOS HUMANOS

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com
vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

O SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ nO
07.917.303/0001-12, com endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6° andar - Vila Olímpia - São
Paulo - SP, por meio de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins
previstos no EDITAL, que disponibilizará pessoal/recursos humanos necessários e suficientes
à prestação dos SERViÇOS, durante todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

São Paulo 13 de novembro de 2017.

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS INFORMA ICA S.A.
CNPJ: 07.917.303/0001 -12

Diretores:PlinioRipari RicardoRasera

Av.Or. Caronso de Melo, 1855, CEP: 0454005
Vila Ollmpia - Esquln.a com a Rua Funcha\-
PABX; 11} 3OSB-5100. www.15notas,cGm,

TABEllÃOOLIVEIRA.lIMA-i5.~-;;; ti. N.llI--;
B.!.Jok R~tto "" 011"';" u_

Reconheco pOr SEIIEl.HANCAftlNIO RlPARI e RICHPJXl
depositado •• cartorio.
Sao F'aula .....!H :L

Eo Testeounoo
EDUARDO BEZERRA

Etiquela: 164b71l6 Selos:

o

Rua Ramos Batista, 444 - 6º andar
Vila Olímpia I 5ão Paulo I 5P I CEP04552-020

www.shopcidadao.com.br
00089'7

http://www.shopcidadao.com.br


Socicam~
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
Rua Bela Cintra, 1.149 10° andar cj 101

01415-907 São Pau'o-Sh O 1'l. ii ~ ~~
TeJ(5511)30877166 U:. U.! 4t 'tFax (55 11) 3064 3363 .•..
WNW.socicam.com.br

COMPROMISSO DEDISPONIBILIZAÇÃO DEPESSOAL/RECURSOSHUMANOS

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

A SOCICAM SERViÇOSURBANOS LTDA. ("CONCORRENTE"), pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.160.400/0001-81, com sede na Rua Bela

Cintra, nº 1.149, 10º andar, Conjunto 101, Consolação, CEP01415-907, nesta Capital

do Estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais abaixo assinados,

declara, para os fins previstos no EDITAL, que disponibilizará pessoal/recursos
humanos necessários e suficientes à prestação dos SERViÇOS,durante todo o prazo da
CONCESSÃOADMINISTRATIVA.

São Paulo 26 de dezembro de 2017 .

\

003893

..:=+= ')
J sé Mário Lima de Freitas Augus o Ricardo Von Ellenrieder
Diretor Superintendente Diretor Adm. Financeiro e Planejamento
RG: 12.617.634- SSP/SP RG: 9.797.498-5~ /SP
CPF:048.426.288-20 CPF: 157.765.238-00

SOCICAM SERViÇOSURBANOS LTDA.
CNPJS7.160.400/0001-81
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Praça Whitaker Penteado, 183 _ 2° andar. v
Jabaquara, São Paulo - SP. CEP: 04307~OSO
TEL: (11) 2155-9400 1 SITE: grupoempresarialtb.com.br

COMPROMISSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL/RECURSOSHUMANOS

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICA N" 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMA VAPTVUPT.

Prezados Senhores,

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

ERENOAMENTO E RECURSOSHUMANOS S/A
CNPJ 60.924.040/0001-51
Nesterson da Silva Gomes

Diretor Técnico

TB SERViÇOS,TRANSP

A TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENOAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A,
("CONCORRENTE") inscrita no CNPJ nº 60.924.040/0001-51, com endereço sede à Praça Whitaker
Penteado, 183 - 2º andar - Jabaquara - São Paulo - SP, por meio de seu representante legal abaixo
assinado, declara, para os fins previstos no EDITAL, que disponibilizará pessoal/recursos humanos
necessários e suficientes à prestação dos SERVIÇOS, durante todo o prazo da CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA.

. ec op ~ '.
I' NESTERSON DA SILVAGOMES(1a76;tOli~Oou

São Caetano do Sul - SP, 07f12J2017;~Êm.test~::, d yerdade. I

.1. j" ANOREA'GARGA~ACFOCOSI ::"
'! _ Valor UN.:RS5,82- ~ Total:RS5,82;./foâ;Se{J';'{4"li ,5495050484955495350574951.

\.. 15 29.26 - vALiDá SOMENTE.UTENTICIOAOE" "'0
,•. """ ""'. "~,"1 ". ~ ",' .
t'~J .-- ~
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11.3.6.1. I.
BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCíCIOSOCIAL, JÁ

EXIGíVEL NA FORMA DA LEI
SHOPPING DO CIDADÃO
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SlCR£TARIA DA SAÚDE

CONOOl!l1~1OCJJ'ELA 00 B~RREIIlO
CO!l\loc.o.çlo 1'l\'tO. USE!l8WA GEROLOQOl.wtll

En~""".c"",..no,,"C<rnomirto""~c.poI.;"" BI~"•.~",'_
00'"<I0<r"_,,,,,,-4>o •• md.A, •• _c...IDr1I-nArl •• ,.,*,,,,~OIS0':le5o<i"""~ •••~•••¥.I""IEl
..,""03<10.•••.••'" ;r,lll." 91<:<"I••••I'"",-••o'~"'o ~510~ •• (= l' ~'ol, 1oc.W,_"" E=•••.•
~hdro"" •••,,,.0In.1_'olO~"'3\\<la_Mo._r,..0f''''''''_.),0' •.'()''''Ilor1oo.,._,SP.•""'~."'-...ro--.'"••.•..-s." .••••
OIlDEMOODIA
110m1E.e"',••••••",o .Ob<tó•••:gtn'lidO' S.I<Iot~", OI~,I'B"',_ 0utIJ1l1f
~2'\p ••d"l10""",H"Ç:io •.,.,,, •• '.'I,,eo"1!oicio,,.1.li
lIo'm l"'~ro<iM;io. do"""';.l. d. pr•• h'. ,"_,ti••P'" O ••• ,,1< •• <l<lDll

Ito~::',Qldo.ll •.,d, llIH.
LIJC'A~O P1NflEl!1O FERRI

S~'lDfCO -c,"".","" c•••••do ~.".",

•••• >\I.'OC""'1O;3O-Aç.,''''''.'',lo ''''I<il•••.">Th'''EólaI~ =j:rr''''I.~iI'io: o. __ ••• jon'_
,~~<lOE.IOdo"'~P"'t'.conlor,.,'~2'I •••e-~doCo«loroo•••

Sn1apro
00' •••• ,-, sM PAULO

~~.EDITALDECONVOCAÇÃO
~. 'ASSEM8LEL>\GERAL ELEITORAL

~"",,"_.IlI""_O"",",,,'''''_ ""i«....,..p<nrrr1Çll"''''''''',.foI''''M.'''~
'"'"'••...,.,._""'._ ••••do~"'
••_~"""_""_,Dbr;g"".k>:!c';"'cs:>n:lãnioo'.~ ••...,.."I••.
O> P'otIJ'odo ••• """,r-IO •••• ,1I<riondo pIO<IDiIoor~.'('"mlRr<l """ por _'~.I ""'" ...,.... "POd';'~"
prfllJ<aw:._(,..•",,,,~~,,,,,oobjo,,,,,,,,,_,")opodl!'rio<><la,,,,,,,,",,dor,',"an:nW:l>ll<l',,,,,o_
""artl<pRdoCO!wonçbOd. Co<dcrD> '~"~""!J-"<luo'_od •• .~.
E",""""""'" <O<I\o"","º"""",,,,,,,"~ 111\.Õ'<bOm""cOd'90CM.o"""""""'pOO<'~POnq,,..1'OlO< •••
••••_~.""'1<QUIl "OO-•• """"<"'" •••••••. ~"""'"''''' •••,.
F'I:or.r-.,~"-",anIorme"..,...",.....,,,""""";o;.lO_""IllJuMo<l<lOlS._"~'"
""sPOSOs••••••,..,'"'~'''''''''''~' .••''*''man_spolO$''''''""''''''Io_''''"9LJn'1l_.
, Pa-~""~!o>."'jornoIr:._.Oiaro"'Sl<>P_
<Alr •.•• ,<!<""~
l Po<"'''~M" ••,rn'''' ••••'''~. __ ~''''<Of'IdO<'li..."
""~. r"rrn.• --.., •• _ "'''''_ "","I<r•." o. ",~m .twIo",do.,~...-"",.I.çO'''' '0'

d"or;o:s_

1'<10['I-O"'" Ed,,,1. f.,o .:oh•• quo no dJ. 29 d. Junho ~ 2017,n. pmodo d" IOhis 16~,n'
,<d<'do:.• Jt!,úrlod"AI'. Brig.Foril Um., ]6>6 _l' .nd" _rj_21, lU.Qd~< d. Slo l'u1lo,CslJd.
do ~. P•• lo,••rl.~-V,;':.,d.içõo pon prun,hlmrnlo dos c~ d. Dir",o,,, o Con•.•lho Fisoa!
ef0ti:'f/,'i'lPlenl<s, fi •• noit .b,"o o pru.d. lO lvin«) di•• pora ••• gim. do ch.;.~. conl..-
do doo"guU'll<d':'~ubt.,.(.io dO'lo.O "quorim.nlo <lo,egimD <k,h.p' rkvorl "" <ndeRÇ'do
'0 ~",i:kn •• do Sk',~O!n.•• ,in~o por <f.lolqnoeurndo, cond;d,tos q'J' • int<glõ1m.A ,'orel ••i.
do su\dJ<W.lfuno","" •. 00 p<rlodod••:inodo lO 'egi,:'. d<<h'P". no hor;\.-;odao9h 1.,J1h,
.nde soon<onttci l di'p",içio do. ~".do', P"""' I"bilil.da pAUlll.odi:c:r.ntO,p••,toçio
do infurm.Ç<lo,,,,,,«monto. 00 P"""o"o 01011••.1. fomoam'n'o do ",,",,'pond,"l' ""00- O
$inrll<.>:o10m••••4~ ("'''''".,,'' Oitohor"). 'PÓ' o di,imo dJ., pu •• pubn•• ,lo d< Edi:.J<om
., ch'!W' '<g~tr~,,_ A ;mpup"çAo d<<...,<lid."'•.••dev=i Itt f.ito.<\Opro,o doOl (trt,) di••. I
<on:" d. pubhucõo do [dil>! d" dr.!p» r<gl$tr.rl,,_Cuo nln soj. obtidoqnó:u'T1tm prim.iro
<<>llV<>C'ç.lo,"<loi«l•• lerã. ptOS'~im"'~o nulo;, ,ub"qu,n •••• tê quo o quõ,um
"j' .tin~do, r.ruorm. ~ 26'. S~' do 'H do Pr••• ,,,, ElciIO'>!.I!mtulo Soei>!.
}b\ .•ndo .mp"o, d•.•••i "'"r<õliud. nc.~ noJi~d. lO(dol}d",. o>qu.lco~,om'rjo
,~m<nl, osdu•• &••p•• m•.•, VOla<!'l:.\>-0 ~'?' 11.0

- ~~\; ,?'í'-~ 'i.4>~0
Slo Paulo, 2~ do mOJOd. tp#?' .,<0"3':>",~,:>\ 1'\ q( ~o~~

\~ t.'I1> ,":.~~ "cF ,,0<::- ~
Go~ldo M"'ICj O\f,'Al!l~ _~,~_.,.:..\n':--~"O'a' .,y "b <i
P,,"dm••O~'1.MJif' ~~.'Il<\• í" ""\(~ '<1 00,

Q..'\ C:~.\V ~--"-}.().,,,j.'" 'lr ' ;.> ~
st.."INà:t'D~.~~~fI~~G"""Ll"'DOCST

~'.;j...I.:.'\~r,e'" ~O~
'(,.".1",,'1;,;.'-;'1'«; ~i)

()~~\'~~\<)'

CONVOCAÇÃO
tloisio de SOUZBM",lills JUlllo,. porTador l!c AG 407056016, CPF-~35.516_39<1_84,.
::arlei" Prohssional n" 044500 Sé,ie 313 - SP. "'ll<st,ad" n2Sta F".-,dação sob o nUmero
AE 45,302.0, Sol'ol<lmCISsou compareçimento na sede da Fur'ldaçã<lCASA, s~o ê Rua
Florêno;;ode Abreu, !>lO - 3' anda, - Luz, Seção de Movimenlação, no prazo de 24 ho'ss '
para I,ala- de assunlO de seu m:ereSSG.O não comparecimento ir::plicarliem Demis~o .
por..\rsla Causa. Ablnt:lonod~ Emp,ego, conforme afligo 4B2 allnea" da CLT_

~: ..•_:.~~~~?ITA,o-.sc~~~:~:~:~~~:~.b.~O,.--.i.
••.~ ••••••.."., He-!=17, REGlSõRODE P~EÇO OE ••.•TEAIAL ~ ••••• erAt1AG'A O£
cOu ..•.•••-(lE.Oli ••,••"1lf) <'lOSIST••••~ or CONSIG"Ar;:lO.

11>"": 'I"">.eo",,"""""" 13105'2017 h""""",,,",'h..."•••"""'_I<>.••••.0.~,•••"••.••g•• ""'1•...,.,.,.~01OUDl~r""_""
-'"'Ç'> ~ ~ do O,.;..., ••• s_"". do _""" <la Cllrico, d•••.•••'CA"P•••••••"o'odM
,.,"o<lO"IC<l_u'_,,,>!"''Z •••....,Yv..,..,,a•.AoOo-!.'''''•••_do~

GOYEltltO DO ~STADO DE $;'0 PAuLO
UNIVERSIDADE ESTAOUAL DE CAMPINAS

NOSPITAl DE CLiNICAS

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
bOC(li,blic:;.~,;Je reatizarâ nQdia e ho'a dele,minados a seguir:
P,.'tg~ Elet~nft:,pJ\': 0561'2017 - Processo n' 6110.2016JOOO1430-0
l!lbielo~ COi'fTRATACÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO
dOM"'tADQ.l~f'C~CONTiNUO, POR MEIO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS
(E1) COM St:ElVlr:t2 DE DISCAGEM OIRnA A RAMAL - DDR E LOCAÇÃO
DE SISTEMA DE PABJ< COM DOR, COM SERViÇO DE- INSTALAÇÃO.
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO, POR EMPRESA ESPECIAUZADA E
DEVIDAMENTE CREDENCIADA POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA
AUTORIZADA PELA ANATEL, DESTINADO AO TRÁFEGO DE CHAMADAS
LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA ENTRE A(S) UNIOAOE(S) DA AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL.
Data da Aberlura: 08106IW17 ês G9hOO.
Ende'eço Elelrônlco: wwwçQmp-nnrLgn"h,.Cuslodr;oEdilal;RS 15,60
Os Editars eslão drsoonlveis para consulta ou fetirad~ no s'lo;

'http-{le.negocioSGilladesp,p'oleH""asp gO\O~,. www,comp,asnetgevcf Ou nO
.'lúcloo dI! licitaçOes d" Aulal"Quia,na Rua F'ei Can\!Ca, 139011402 - lO' anda,-
Co~otal;-êo - Silo PaulnlSP - CEP 01307-002, nO lIora,io das 091100 Ils 161100.

I-relirada do Edital mod'ante ap'osentaç4.o de como'""ante de depósilO bane<!riono

•
""tor de R$0,20 (Yiolecentavos ce ,oat) por lo'lIa. O'T\ncme da Auta,qu;." Hospitala,
Municlpal- Gor;lo,Corrente: t8. t 13-7 - Aglinda: 1097-X (Banco do Brasil)
.'-
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DECLARAÇAo A PRAÇA
NBB COMERCIO DE MAQUINAR lOS
EIRELI,(NPJ 05.611.077/0001-11, (eM
3.291.476-8, declara o extravio do
tal~o de Nota Fiscal de Serviços, Sé-
rie A, do nO 0465 a 05~0, n.jl oca3ião
de mudança, : •• :

CO""UNICAOO DE EXTRAVIO
BOI; ~ BOf. 1URJSMO E "55£550"1 •• f,~
PROGRALIAÇAO VISUAllTOA CUPJ' (WIO/<.aW.!',
11, E~"l/.saF.C'Of. EI.' 51<0 p,~\JI.o ;, "Ll~ "!lO!', J('l5f.
~Dl'A.I\/NIOR ~~I.OEC\AAA.PARJI ::5 1)£'11= ",,1$
(J£ OII1r.ITO om; (XTIVlVOOlJ 01; ,r...-os r15CA1S
1,'00 51 E 51 O.'f'O.IS1'. BrMC:OI,J_')"'>.~mAS "1~c:A15
OENUUE1l0S00' ATE'00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COMUNICADO PUBLICO
~CLJJ10 S "-"""""'ICI_ •••• do..,,", <loSeNçO 10~~ F~o Com_o - STFC.t'" ...-_ LoeoI.""" ••••••
"",_mI!_~ .•,~"ÇIlU'""..,.;,;o,.IgoJ,,""•••••"u...,.c,_.clt ••_k>Pir,,-Sl'.
no",,1~'I,'l'I""!l«i 14t>3i1,ICVoROSA -'_<"~''If«~paro.,,;utoril~;'
,""ç,,_.0~.1,05/r0""1IuI2sm.oo'1.

Cvrl'JOClHOO\l'S IIwr"t>:us ú ilss()oúdos "a A.ssocln,Ao /,I.dica do Hospitul
Nlpo S,uliei,o O.PJ 5GOfi~.355.'(lC!01-~G. 1'1r.Rt1;CI;>a,"''' d<l '\SSWTl:JIl!J~
('",~ralEwaDr<hMrlõ'l (\~r:, t'aUtráa DISSOLUÇJ.O DAASSOCI':'Ç.'.O. q()~ se'';
,('~lí;'.-lC.l nu ,11" Il!I de ,u"hn ,I" 2'017,:\~ -07 00 <,>m p"n;p;,,, cn"'.T"'Ç"''''' ":'0
hav""do "um(,'ro Icgnl b(;'" (':O,wo.:;.lll,;> I'-"n i'lS03.-00 ,,'" :v,-~,.,tjr~.;,-,o'OClt; .•:-
N'" Qu,,:qU'" •.••.•mr:'o ti" p.l('"c.pn',ll'5. ,,~e'~ ,u"Ii2:~1'I "".>l" C"",.~IdI) i" • .,':.
do Só,;> P"ull)'-'" Rui> ['J$lo::-" 100 t,O'''') P"n:luC IJO ••.,)M •.••.•d: •. ".:.

Prefeitura Municipal de 11e't~:
P'"lI.lo n' 0112017

A Prol.iIJ" l.l"niciP~1do TIII! I~tna pUbioo .~ inle,., ••• d~, • _rt",. do F'f09.l0 o"
011<'017. P'''''.''o J\dm".ISIt.llvc 0° 021/2017. CUJOOOjolO Corr$•••• "" .A~ui.iç~o llO
~"'o. e """oria,.~."•••"""le •. c""lonne proposto n" 11917.0T1(1(l(l1116o.Ol. do
Fuooo NoeOa.o.l d •• S.Il<\e •. conto""" "",'.1. ",,'" •.••• os.
Abertu,a: 29""",.10<102017
En<:e<rarna"IQ, ClI <le lunho de 2017""i,., ll9hOO:nio".
O ,",",oi e Mu, .M'" .ncomrnm-'" a dosP09ç.lc "". io'e,""atIos "" ,"lO
•••••••JJ~õb'Jll:. l'l!<:1n'N<;l>espo;o'J~'" obli<iêS'I,a.é, d~ "I.!.or," 115) 321lS-Il7S5

Oop,o d.UcI'oçõ'"

O'"lnd"',""C. ~o;;-,,,,,,.'.',";;••;;;,,",,~.~.,,,,",,,,,,.",••",",,;;,,O,.,.;;.,-,,c.".,,,,O.T.."~".~;";;•••••,,.~,".;;.",;;,,,~,,;.".;;••~,,,.
....,An ••• , .Aro", d. h •• do de Si. PauloJl'S.. ~rNDfO"EIS,. um o' G6!SS .SG.O«II.IS.As";",~i, ~••.
,.1 OI'd;oO';" Ed,l.ld. Co~.>I.,Polopo""'" !<!iI"'I<••• ,,,,,,,,,,.\OÓIl"'''''~~'~W'~~'~'
.m~IJO",<lt,.,,,,,,,,",,,, ,;,&'"'JlO'O" ••"""""."._~ ,GmlOJd,••r••,~t"'~i"4";'''"_O''
09 d. JU/'IhlId. 20'I,il1 \ih.", I' C~o •• \td,lowI""!n«l><le, olto.R •• r'I'J"'-~'<coe~,"o~ ['_'lo

y;,••.c"l>,31UO,••••ol\~~""""' ••ralj,"""d.l._.,pg\Írt.ool'md<d'> ••I[••~.O'''~
,VoIoçloo 00 Ro~1ÓriI>G><~OÓI>I:' OOlIoi-nô" co oo. •• i. do ,,~""" •• 1016; b\l;'.",.:J'".",1.k> 0'"""1"' d"
~que,~ofI\MlÇoG."l.r..-",o, p,,,_tI>[r>1IÓ><le,,t!ot'VO"",,"""de 1Q16,"'''Ir •••••¥o
<lo"'1""1:001'><''''<lo(""",",F",,' "lo _ oquor,,,I<;" rm'o (""""~, ,A'wn:~ •••Io••h,n,'"
"""'" d.•• "",.' •• 16!1l~ml••• m lO, .1••.•• ,~(10. •• """" ffi""'O!" ""'OI ;"''':'F p.,",,"l'~ ílo
f'o'-'>,l\d.I.'"odolOll.""""","'",,,ó,Ii/v'-_'i' •.•..•~""'_

CÂMARA MUNICIPAL DE lOUVEIRA
Ecn" Dl mClo ('~ur.tw.1 .' ~1/2~!il:Y • 10UtlllÇl.O
"'lml1l/t:".'ft~tfl.O"'l>mllICY
alJnc:coo.vOÇ •• ,,_"'''''''W;oo ••••mID•••••••• .-,'
'eoo,d •• " ,.,"m' "'~, "" ~M~,jI UmoI, _ ••••,•.'.'~,'"'"_l> •.•.•.~,...•_'_l' ••.•..,•..,_.
10:1" 010 ,""""'* "" P"IO._, _ ~,"LIn''' "",,.;0,,,, 010
t_.u".,; •••• " •••••,"" ••••'~',"nl••••••_<>;1n..--.,,,....-""""'.,
1l.0 c[utn.<o;ID, r.lHOF....:t;llPIJ""r ••
"'UI~CM CIIrDr"C"YEIIlC001 ""llflOOoIllU 0.1
EO!P1ItIAS"'l[,rSll[l.l$, lo <l7j(u,'1llt,.." '1'>I!oIo" ,,-
DAIMOo.' OE O!(~l"ft. O' Inua '~D"ÇA, [O"
~HE!'~rI<TO"","m,pu tO" "•• "OIlAS C!PFl[ICI-
, -COC.Mune' O!",,"'"lI,10"'" ~'JlMOII•• le<nTlo'
\OC.lC.~(l\lL'tl, D'U15I.O,." .••1.",C_'_'d,
\_.~ •• W1I1'1" \,,' •••. "' •••• ,11_ •• " __ " •••••• 51'•
•11•••••••uorLlllCn.;i(t .
" •••• ;",' •• ç,oo,Llo ••••••••
10C'\ •.•••••to.sum r '0""""'.1"0 Co r~'''\: ~ rM" ••
"'11""""''''''''''''-'''''''' 1OI""?MMiI11,"_"e->o"""'lMd,CJ_"u'Ó1"",,,~,.R",~\>ol!
&ml"",,",~ • ..,." Iiu"'" _ ,_, ••.S~ 'o",,,';'' ,,, 00•• I'
""n ••m.••' ••""p •••• fln,,""lllC.

AIlANOONQ OE EM.nEGO

["""'0' nossos 'ocu" ••• e lOCo"açao •• ",nao em
.i.UI ••"""r."o,-, •• om locol 0&0 .aD,ao, CO"",OO"" •• o
SI. JO••O BAT,ST•• O[ Oll'/£JRA - CTPS: 38134 Si,i ••'
1~21 SP. a CO"'II'I",c.r om "" •• o ,,,mó,,o. p're !t.11'
'0 ".ur.'O 00 •• " inle•••••. em .8 na,o. opôs a "".
DI,coçao "esse.

OllAUBLIS QUAUOADE Elo' TRA'lSPORlE5
lU. "-.GJSTO ANI\JNES, 816Cop re;J51.370 (H! 200U-4444

AIl.o.NOONO DE EMPREGO
['i"'o,,", ""","'oc","o. do,,,,,'l<r.!t!O.l.o<to..,,",.
lO ~n<_.' •• m loc.1 1\110•••bi~o.""~••dam'" O Sr.
;JlANC'SCO EOUIoROO BALHE d. CWS: 73202 S4m"
511/SP. I comp.,e:e' ••m """,,o •• crilorlo, • ~m<lo (o')W.

o•• 10 ••"",rOioa~J",,,',,,"r", lall" ""'~O 2W4/2011.
d,o"o da pra:o ~o 48 !la a pani, d.rul ""DI,c'çoo . ....,
P~"" de fICa' fe5C,nd'OO, IlIUImalil:amen:o. a <:orl"",' ~I
" ••••••• na, ter<ros do M. 482~. CLT.

OUAUB'JS QU.o.uOAOE EM TIlANSI'OIlTES
~v -'J.lGU5TO:.M\JNES.81BCfo>;00051.J1011ll2044.<4<U

,lJ."~l.e/ttJrO<
F••••• (JlIl5Ubf •• llIusoe
IgaçÕM nadonôls e--
~
~

111lIIIO_
IIE_

.1IIIIIIl&lIIS.~
!htMlI111! SIfrIIJtalID
e II:IU6rIllS em geral

C/ClIIca.

~ Im 5B4l-D131
99938-8118

LEILÃO DE ARTE
D Leiloe1ro Alo;sio
Cravo matricula rf'
387 comunica
que fará lealizar
leilão cleArt£! no

dia UIOE'{2017 às
211100 a Av, Bng. l.Lis
Antonio, 4700 SP
(11) 3088-7142.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

~ ..~
s....:a.=.~:OO:'''',...,.,100'J
s.c """" r"", <lOI~l'llll
>o,"<l3<::",C;'PS,oc.;6)lSls.i""
OOO;~~'il:lI"')UWCml"o';l
'" l tl-l •. , ,",o'" Ccmp~t<>-
:>rec.''1Ci<ri:,,-II::l''<!''lOo;,
,~.;"'~:lJlH1Lr.:>ldo.i:i.l '-'T.... H.... !••
lI_".~,,_LI1l

PETRÓLEO BRASilEIRO S/A
UNIDADE DE OPERAÇOES DE EXPlORA.ÇÃO E PRODUÇÃO

DA BACIA DE SANTOS - UO.BS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 1381/2017
Toma ~iJblico qu~ 'ecebe" no áia 17 de maio de 2017 do Insl;tulo Bm$ileiro do
Meio Amblente " dos Recu.-sos NallJrels R.mo••.áv8.S - IBAMA. a Licença de
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

F "1ade: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICAS.A.

P""lodo da Escrituração: 01/01/2016 a 10/04/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

tV~
000149

TERMO DE ABERTURA 1
Nome Empresarial SHOPPING DO CIOAOAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

------ --~--_.- ---- ._- - . - _. -----
NIRE 35300457684

CNPJ 07.917.30310001.12

Número de Ordem 4

Natureza do Livro OIARIO

~~-- -- ---------- ...•
Município SANTANA DE PARNAlBA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
~ -

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

07/1012013

Data de encerramento do exercício social 31/03/2016

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

I
L '_

7338

TERMO DE ENCERRAMENTO I,
'1

No!. .=mpresarial SHOPPING DO CIOAOAO SERVICOS E INFORMATICA S.A

--------_._~- -- - - --,

Natureza do Livro OIARIO

4

7338

~.-i~.---------_.- -_ ...~~...•...••..__._--------\Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digitar

Data de inicio 01/0112016

Data de término 10/0412016

Estr 'at6rio foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digilal- Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

F.':lade: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

P"oIodo da Escrituração: 11/04/2016 a 30/04/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 5

---~._---- ~ -- - ~.. - ~..•.•. - --..-, - ..•• -.

TERMO DE ABERTURA
-.A -C>.-"

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Municipio

SHOPPING DO CIOAOAO SERVICOS E INFORMATICA SA

35300457684
. _._-- -....•~

07.917.303/0001-12

5

_.- ----
OIARIO

---------_._- - -- ~- - - - .. _- - _. ~ - - - -,

SAOPAULO

23/0312006Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 30/0412016

,

-I

Quantidade total de linhas do arquivo
digital
•
I
•
NOl .=mpresarial

2623

--- _ ~=- ~ =-- v:""'-

TERMO DE ENCERRAMENTO

SHOPPING DO CIOADAO SERVICOS E INFORMATICA SA

...,.-"'õ

j
--l

,

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

_____________________ ._~ ~_ -".-.-...1

OIARIO

5
~-- ._.~~-_._.~~
2623 ,

11/0412016

30/0412016

Estr '1It6riofoi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

F-'idade: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

I-••dodo da Escrituração: 01/05/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 11

000151

,==========-===-O=-=:'_::-CTC;;;-E-='R;;;-M-;;;O=-D""'E"'A:C-B-:::ER=T:-:U:-:;R::-CA;;;-:C-~~~~~:=-~-==>"'. ;;::_=-,,.-;_;c:c-;,,,_=oo!]

1
Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

--------_._------------- -_._-- -- --- . - --,.
35300457684

07.917.303/0001-12

..-=---.~-" -~-- ~_.-. --- -= . - -~ "- - ,- ~-- '-~ -"- "-'

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

11

----------------- -- .---------~
DIARIO

---------------- --"- -"- ~-...•.•. --~~
SAOPAULO

23/0312006Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
~l?cieda~de~mpresária

Data de encerramento do exercício social 31/1212016
-~------~-'-_._. - ------~-_.~._-~.

Quantidade total de linhas do arquivo
digital
r
l

No, Empresarial

Natureza do Livro

21205

---,.:-
TERMO DE ENCERRAMENTO

SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

OIARIO

~. __ .--:-: ~ ,
I

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

11

21205

01/0512016

31/12/2016

,

---~~
..'-~--~--- ~- ------~-'

Est•• 'elatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped,
Versao 4.0.4 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

000152

Entidade: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

Periodo da Escrituração: 01/0112016 a 10/04/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

r-~ M •• _.~.~_w...........,..
- ----~..--- .-----,_. . ~___ ...........-__.w_. _____~, Descrição Saldo Inicial Saldo Final'-... .-...~--- - _.V_'~' __

TOTAL 00 ATIVO R$ 58.042.690,26 R$ 65.529.403,02

ATIVO CIRCULANTE R$ 25.058.064,20 R$ 28.736.317,39

CAIXA E EQUIVALENTES R$ 1.239.689,45 R$ 469.378,76

CONTAS A RECEBER R$ 1.739.685,89 R$2.129.521,49

IMPOSTOS A RECUPERAR R$1.933.953,14 R$1.886.740,82• ADIANTAMENTOS R$ 243.683,55 R$ 42.638.17

SALDOS DE CONSORCIOS R$ 19.901.052,17 R$ 24.208.038,15

ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO R$ 25.094.477,50 R$ 29.454.003,13

PARTES RELACIONADAS R$ 12.743.934,47 R$ 12.835.453,61

IMPOSTO DIFERloo R$ 1.988.345,73 R$ 1.988.345,73

SALDOS DE CONSORCIOS R$ 10.362.197,30 R$ 14.630.203,79

ATIVO PERMANENTE R$ 7.890.148,56 R$ 7.339.082,50

IMOBILIZADO, L1QUloo R$ 174.761,28 R$ 164.320,09

INTANGIVEL, LIQUIDO R$ 79.948.00 R$ 73.764,48

PARTICIPACOES R$ 6.955.400,65 R$ 6.953.677,71

SALDOS DE CONSORCIOS R$ 680.038,63 R$ 147.320,22

TOTAL DO PASSIVO R$ 58.042.690,25 R$ 65.655.346.48

PASSIVO CIRCULANTE R$ 17.587.494.88 R$ 21.719.126,67

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 934.763,87 R$ 934.763,87

FORNECEDORES R$ 1.875.243,14 R$ 3.705.450.13• PESSOAL E ENCARGOS R$ 50.963,76 R$ 76.562,73

TRIBUTOS A PAGAR R$ 4.142.202,51 R$ 4.625.807.66

PARTES RELACIONADAS R$ 201.400,37 R$ 735.529,26

SALDOS DE CONSORCIOS R$ 10.382.921,23 R$11.641.013,02

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 28.512.414,31 R$ 31.993.438,75

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 1.079.078,75 R$ 1.079.078,75

PARTES RELACIONADAS R$ 21.895.246,72 R$ 24.092.084,47

SALDOS DE CONSORCIOS R$ 5.538.088,84 R$ 6.822.275,53

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 11.942.781.06 R$ 11.942.781,06

CAPITAL SOCIAL R$ 9.533.986.00 R$ 9.533.986,00

AGIOACOES R$ 3.421.219,60 R$ 3.421.219,60

(-) RESERVA DE LUCRO/PREJUIZO R$ (1.012.424,54) R$ (1.012.424,54)

te relatório foi gerado pelo Sistema Público de Es . uração Digital - Spe

Versão 4.0.4 do Visualizador

Rasem
. . .-5

Cf'f: 181.855.008-00



000153
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHOPPINGDOCIDADAOSERVICOSE INFORMATICASA

Período da Escrituração: 11/04/2016a 30/04/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 11de Abril de 2016 a 30 de Abril de 2016

:w.~ - ....••__ --- -~~- ..•••--

TOTAL DO ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(-) CAIXA E EQUIVALENTES

CONTAS A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR

ADIANTAMENTOS

SALDOS DE CONSORCIOS

ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO

PARTES RELACIONADAS

IMPOSTO DIFERIDO

SALDOS DE CONSORCIOS

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO, LIQUIDO

INTANGIVEL, LIQUIDO

PARTICIPACOES

SALDOS DE CONSORCIOS

TOTAL DO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FORNECEDORES

OUTROS PASSIVOS

PESSOAL E ENCARGOS

TRIBUTOS A PAGAR

PARTES RELACIONADAS

SALDOS DE CONSORCIOS

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

PARTES RELACIONADAS

SALDOS DE CONSORCIOS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

(-) RESERVA DE LUCRO/PREJUIZO

RESERVA DE AGIO

R$ 97.901.372,35

R$ 35.366.583,82

R$ (91.086,15)

R$ 2.222.154,29

R$ 2.208.075,06

R$ 54.010,76

R$ 30.973.429,86

R$ 54.579.318,88

R$ 32.836.345,79

R$ 1.988.345,73

R$ 19.754.627,36

R$ 7.955.469,65

R$ 166.306,99

R$ 64.679,19

R$ 7.581.521,37

R$ 142.962,10

R$ 97.901.372,34

R$ 27.572.368,20

R$ 1.580.190,72

R$ 2.685.279,33

R$ 268.093,29

R$100.913,00

R$ 6.987.387,13

R$ 1.238.666,78

R$14.711.837,95

R$ 59.743.292,67

R$ 18.832.736,06

R$ 2.737.798,68

R$ 24.630.106,09

R$13.542.651,84

R$10.585.711,47

R$ 9.227.486,00

R$ (236.048,67)

-_.- o,
Saldo FinalSaldo Inicial

R$ 96.324.844,15

R$ 33.245.813,60

R$ (96.764,83)

R$ 3.192.102,33

R$ 2.232.554,97

R$ 81.023,n

R$ 27.836.897,36

R$ 54.742.096,01

R$ 32.759.625,79

R$ 1 .988.345,73

R$19.994.124,49

R$ 8.336.934,54

R$ 169.939,04

R$ 68.145,53

R$ 7.950.487,87

R$ 148.362,10

R$ 98.324.844,14

R$ 25.723.849,82

R$1.580.190,72

R$1.841.112,02

R$ 1.215.508,07

R$ 66.404,11

R$ 6.774.213,60

R$ 688.566,78

R$ 13.557.854,52

R$ 59.744.535,82

R$ 18.832.736,06

R$ 2.737.798,68

R$ 25.044.176,09

R$ 13.129.824,99

R$10.856.458,50

R$ 9.227.486,00

R$ 34.698,36

Iicode EscrituraçãoDigital- Sped

DescriçãoI



000154
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHOPPING DO CIDADAOSERVICOS E INFORMATlCA S.A.

Período da Escrituração: 01/05/2016 a 31/1212016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Maio de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

• ~~._ '-~ __ ~ ~_","--A ~

l Descriçilo
•• __ "L ." __ ' ~ ~. __ ._ ~

TOTAL DO ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES

CONTAS A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR

ADIANTAMENTOS

SALDOS DE CONSORCIOS

ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO

PARTES RELACIONADAS

IMPOSTO DIFERIDO

SALDOS DE CONSORCIOS

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO. LIQUIDO

INTANGIVEL, LIQUIDO

PARTICIPACOES

SALDOS DE CONSORCIOS

TOTAL DO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FORNECEDORES

OUTROS PASSIVOS

PESSOAL E ENCARGOS

TRIBUTOS A PAGAR

PARTES RELACIONADAS

SALDOS DE CONSORCIOS

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

PARTES RELACIONADAS

SALDOS DE CONSORCIOS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVA DE LUCRO/PREJUIZO

RESERVA DE AGIO

- •. - ,_"_- --~-~-~--~"C-- ..•.--- ..

Saldo Inicial

R$ 97.901.372.35

R$ 35.366.583.82

R$ (91.086,15)

R$ 2.222.154.29

R$ 2.208.075.06

R$ 54.010,76

R$ 30.973.429.86

R$ 54.579.318.88

R$ 32.836.345.79

R$ 1.988.345,73

R$ 19.754.627.36

R$ 7.955.469.65

R$ 166.306,99

R$ 64.679.19

R$ 7.581.521,37

R$ 142.962.10

R$ 97.901.372.34

R$ 27.572.368.20

R$ 1.580.190.72

R$ 2.685.279.33

R$ 268.093.29

R$ 100.913.00

R$ 6.987.387.13

R$ 1.238.666.78

R$14.711.837.95

R$ 59.743.292.67

R$ 18.832.736.06

R$ 2.737.798.68

R$ 24.630.106.09

R$ 13.542.651,84

R$10.585.711.47

R$ 9.227.486.00

R$ (236.048.67)

R$ 1.594.274.14

.'0 ~ __ ~ .~

Saldo Final_.~.- ..,.;.. ......•
R$ 115.648.892.87

R$ 48.719.381.87

R$ 4.168.34

R$ 1.284.661.10

R$ 3.276.606.20

R$ 49.985.28

R$ 44.103.960,95

R$ 58.374.582.20

R$ 33.000.987.48

R$1.988.345.73

R$ 23.385.248.99

R$ 8.554.928.80

R$ 142.812.40

R$ 42.975,53

R$ 8.251.685.25

R$ 117.455.62

R$ 115.648.892.86

R$ 33.201.510.90

R$ 1.462.665,87

R$ 1.526.367.00

R$ 0.00

R$ 72.823.58

R$ 9.797.185,69

R$ 3.557.765.68

R$ 16.784.703,08

R$ 70.474.116.81

R$ 21.095.194.09

R$ 2.737.798,68

R$ 28.688.301.40

R$ 17.952.822.64

R$ 11.973.265.15

R$ 9.227.486.00

R$ 1.043.308.53

R$ 1.594.274.14

,erelatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçilo Digital - Sped

Versilo 4.0.4 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHOPPING DO CIDADAOSERVICOS E INFORMATICAS.A.

Período da Escrituração: 01/05/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12
Número de Ordem do Livro: 11

Periodo Selecionado: 01 de Maio de 2016 a 31 de Dezembrode 2016

000155

. Descrição

(-) RESERVAS OE LUCROS

Saldo Inicial

R$ 10.00)

SaldoFinal

R$ (108.196,48)

ste relatório foi gerado pelo Sistema Públicode EscrituraçãoDigital - Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador
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000156
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiclO

Entidade: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 10/04/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Demonstração da filial:
- - - .,.....-~-_~ .~ -- - -...•__ ---'--.-r._

lo-
Descrição Valor da última DRE Valor

•
RECEITA BRUTA

(-lIMPOSTOS

= RECEITA LIQUIDA

(-) CUSTOS

= LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS COMERCIAIS

H DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

(-) DEPRECIACAO

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS. LIQUIDO

= LUCRO OPERACIONAL

RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

(-) TAXAS E DESPESAS FINANCEIRAS

(-) = LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IMPOSTO

(-) = LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCI CIO

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 9.691.656,72

R$ (1.388.519.04)

R$ 8.303.137.68

R$ (5.345.429.49)

R$ 2.957.708,19

R$ (274.592.17)

R$ (362.570.51)

R$ (1.891.814.96)

R$ (21.209.51)

R$ 88.308,75

R$ 495.829,79

R$ 71.395,50

R$ (693.168,76)

R$ (125.943,47)

R$ (125.943,47)

•
,LJ

F"malldo Antooio ~ i3ralOli JI
RG: 15.164 9llO-8 ssPlSP
CPf/MF 097 127978:05

• relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador Página 1 de 1



000157
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERClclO

Entidade: SHOPPING DO CIDADAOSERVICOS E INFORMATICAS.A.

Periodo da Escrituração: 11/04/2016 a 30/04/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 11 de Abril de 2016 a 30 de Abril de 2016

Demonstração da filial:

Descrição

RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS

(-) CUSTOS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS COMERCIAIS

(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

(-) DEPRECIACAO

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS, LIQUIDO

(-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

(-) TAXAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Valor da última DRE

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor

R$ 3.556.055,77

R$ (506.934,00)

R$ (1.965.149,24)

R$ (99.342,35)

R$ (73.282,83)

R$ (574.176,88)

R$ (7.098,39)

R$ 26.332,91

R$ (368.966,50)

R$ (258.185,52)

\
00 "'9' "",'\j 1. •."

! relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador Página 1 de 1



000158
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/05/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 07.917.303/0001-12

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Maio de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RECEITA BRUTA

OEDUCOES SI VENDAS

(-) IMPOSTOS

(-) CUSTOS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS COMERCIAIS

(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

(-) DEPRECIACAO

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS, LIQUIDO

RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

(-) TAXAS E DESPESAS FINANCEIRAS

(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL

(-) RESERVA LEGAL

l-~[=. =_=.=.======-D~e~sc7r-'iç::Cã::CO-'•.-_::C-.-,_-,",_:o~o::_-o_;-_=-~;c.:-:-_.::c__~_-,.c-.=_;-.~V;-:~I-'o~~d-_a"""'"ú=~=~=a=D=R"E====_~_-o.~~~~~"'!.-::-_a:;:'J_o"r".=".~_=_~:_~.=;---l
R$ 28.793.842.86

R$ 38.627,01

R$ (3.964.191,23)

R$ (13.758.472,55)

R$ (729.513,73)

R$ (370.345,81)

R$ (3.953.668,10)

R$ (47.698,26)

R$ 320.071,80

R$ 597.045,44

R$ (5.150.147,11)

R$ (387.996,64)

R$ (108.196,48)

00091Z
e relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador



000.159

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 3.3.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

:IDENTIFICAÇÃO DO T~TULARDÃ ES~RiTURAÇ_Ã_O '._~.=__=--=_" _-_ ...~ ... ~_-_ ':=-1
NIRE CNPJ

35300457684 07.917.303/0001.12

NOME EMPRESARIAL
SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA SA

_~_~. _-.0 ~ I •••..-.- _ n •••• - -~ _. --_ ••~_ •• _.-- n. _

:iDENTIFICAÇÃO ÕÃESCRITURAÇAO~"-' . _. -" -
_ .. --~~. .- . - - ~-- -- -

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ERioDO DA ESCRITURAÇÃO

ivro Diário 1/01/2016 a 1010412016
NATUREZA DO UVRO UMERO DO UVRO
DIARIO 4
I~DENTlFICAçÃO DO ARQUIVO (HASH)

1'\5.FE.ED.4D.1 B.E6.2D.39.F8.B8.24.82.B5.6D.BF .87.61.50.58.00

N"SÉRIE DO
CERTIFICADO

k..

[ÉSTE LIVRO FOI ÀSSiNÃOO CÕM àS SÊGUlNTES CERTIFICADOS DIGITAIS:"--
i- "'. -: -"="_ ..-- _._-

IQUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF NOME

Contador

Procurador

25425767854

18185590800

VALTER HIROSHI
NAKAYASSU:
2542576,854 .

RICARDO RASERA:
18185590800 .

8476924105967498534 25/0612015 a 24/0612018 '

459208714677544537 07/0512014 a 0610512017

NÚMERO DO RECIBO:

A5.FE.ED.4D.1 B.E6.2D.39.F8.B8.24.82.
B5.6DBF.B7.61.50.5B.00.1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

ern 31/05/2016 às 15:49:53

59.FF.AD.91. FO.75.DF.60
26.EF.F4.D2.4E. E5.D4.0B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nO 1.800/1996, com a alteração do Decreto na 8.68312016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei na 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar na 1247/2014.

j



000160•
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-Sped Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

CNPJ

07.917.303/0001-12
NIRE
35300457684

NOME EMPRESARIAL
HOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

.. . -~
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ERloDO DA ESCRITURAÇÃO

ivro Diário 1/04/2016 a 30/04/2016
~TUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

IARIO 5
IDENTIACAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

1-0.FF.4E.17. F1.F5.4A. B6.4F.9B.94. 73.0C.59.6A.DA.31.FF.DE.84

Sim

Nao

Diretor

Contador

[ÊSfÊ' LIVRO FOI AS~INADO COIW OS SE~lJn\ITES C.J:.RTIFIC!-OOSDIGITAIS:- -~- --o '. - - ._--,
r QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO-'~~~~~/~~~r' '-'-N~ME - .. N~SÉRIE DO--~' V~UDAD~'~~P~N;Á~

l~___ ~_....__".. .__ .i:. . ... _ .. _ ,i,i, CERnFIC~D_O_"lo-- •." __ o ~,c~~~
. FERNANDO ANTONIO '187000071776456953 08112/2015 a

09712797805 'LOURENCO GRATON
JUNIOR09712797805. • _ O 07112/2018

VALTER HIROSHI '
25425767854 NAKAYASSU:254257678 847892410596749853 25/0612015 a

I 54 4 24/06/2018
.--

NÚMERO DO RECIBO:

FO.FF.4E.17.F1.F5.4A.B6.4F.9B.94.73.
OC.59.6A.DA.31.FF.DE.84-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2017 às 10:50:53

2COF. 7C.32.EC.AF .CC 75
5D.99.CB.21.D3.32.98.60

Considera.se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO 8.934/1994.

~0915

4

BASE LEGAL: Decreto nO 1.800/1996, com a alteração do Deaeto nO 8.68312016, e arts. 39. 39-A, 39-B da Lei nO 8.934/1994 com a atíeraçao da
Lei Complementar nO 1247/2014.

•



000161

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DAESCRITURÂÇÃÔ--- .,----"._- ~---.~.--" ._,.~ - ..•...••__ -.
NIRE CNPJ

35300457684 07.917.303/0001-12

'10ME EMPRESARIAL
;HOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A._.~._~ ------- ---~.-"~-'--~ ,
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

. -- --
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ERioDO DA ESCRITURAÇÃO

ivro Diário 1/0512016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO ÚMERO DO LIVRO
IARIO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

~6.0F .OC.A6.C9.D2.4E.EF .A4.4B.OF.F9.8B.F2.9E.50.2A.2E.04.1 E

..
I,

Sim

Não

:"-=- . .~'.~ 'c . \
VALIDADE RESPONSAVEL

" LEGAL .

Diretor

Contador

~v:-___ . '-" .•.,.--._..,.,-- ..•-,....-?=- -- .•• _._....__ ~ -.-_ ","'__ ~ __ ~ ~. _
iESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:~ .~=-"~...,- __o ._.. _ :< . =---=;;;;-;;:=-....::0< •= .

IQUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO:' CPF/CNPJ NOME N' SÉRIE DO
CERTiFICADOL-. '_'_.'__ ' __;,-. "' "' .

VALTER HIROSHI
25425767854 NAKA YASSU'254257678 ,847692410596749853 25/06/2015 a

54' i 4 24/06/2018

: FERNANDO ANTONIO '187000071776456953 08/1212015 a
09712797805 LOURENCO GRATON

JUIliIOR:09712797805 .' O 07/12/2018

NÚMERO DO RECIBO:

C6,OF.OC.A6.C9.D2.4E.EF.A4.4B. OF.F9
.8B.F2.9E.50.2A.2E.04.1 E-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2017 às 15:25:51

B7.26.62.0C.53.F8.5B.3D
12.40.2C.30.42, BE.6E.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.80011996, com a alteração do Decreto nO8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei nO8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nO1247/2014. .



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

2310112018

•
:: Serviços OnUne :: 000162

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULARneste Regional, apto
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme
estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CPF/CNPJ:254.257.678-54•
~

CFC
~

CRCSP

CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADEDOESTADODESÃOPAULO
Certidão nO: 2018/006711
Nome: VALTER HIROSHI NAKAYASSU

Registro: SP-263043/0-2 Categoria: CONTADOR

Validade: 23/04/2018

Finalidade: Licitações e Concorrênda

•

•

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.orq.br. acessando a opção
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 9811.1528.0984.1189

https:/Ionline.crcsp.org.br/comumlfiscalizacao/certidaolmodelo_ 2012. aspx?numero _ cert=2018006711

j

1/1

http://www.crcsp.orq.br.
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11.3.6.1. I.
BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCíCIO

SOCIAL, JÁ EXIGíVEL NA FORMA DA LEI
SOCICAM

, -\ -, :!'
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000J61

. 'SOCIC;\itSERV~ÇQS'URBANOS LIDA.-- ..• ~ --
CNl'JIMF 5''U60.400/0001-81

NIRE N° 35 2 0733820 4

ATA DE REUN:f}.9 i"'E SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM

30 DE ABRIL DE 2017

•

Data, Hora e Local:

Presença:

Composição da Mesa:

Ordem do Dia:

Formalidades legais:

Dia 30 de abril de 2017, às 16:00 horas, na sede socíal, na Rua

Bela Cintra, nO 1.149, cj, 101, Consolação, CEP: 01415-907,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da

Sociedade, ficando dispensada a convocação. Também estavam

presentes a totalidade dos membros da Diretoria da Sociedade.

José Mário Lima de Freítas (presidente) e Ana Maria Lima de
Freitas (Secretária).

i) Aprovação das contas e distribuição dos lucros relativamente

ao exercício de 2016; ii) Eleição da Diretoria; e iii) Outros
assuntos de interesse da Sociedade.

Todas as formalidades legais da reunião foram atendidas.

Deliberações tomadas por unanimidade dos sócios:

•
Deliberações:

a) Do Balanço de 31 de dezembro de 2016

•
Ref.: Ata de Reunião de

De acordo com a cláusula sexta do contrato social, foram

aprovadas integralmente e sem qualquer ressalva, as

demonstrações financeiras da Sociedade, do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016.

b) Da Distribuição dos Lucros

De acordo com a cláusula sexta do contrato social, foi aprovada a

distribuição entre os sócios do resultado do exercício encerrado

em 31 de dezembro de 20 I ,proporcionalmente á participação de

cada um dos sócios no ca 'tal social, em conformidade com as

condições compatíveis com a situação financeira da Sociedade" A "

Quotistas realizada em 30 de abril de 2017, com cinc pAginas,in~.i indo ade asSir8~.. l'..G
1/3 ''1 \j~r fà:m!~l~J:B



•

•

000165
c) '" Da ~omeação dos Diretores da Sociedade

Com base n;!~áõsula sétima do contrato social, foram nomeados
p.arao.cuparos cargos de Diretores da Sociedade, sem designação
e~:>eê!fica,as seguintes pessoas:

i) José Mário Lima de Freitas, brasileiro, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nO
12.617.634-6-SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o nO
048.426.288-20, residente e domiciliado na Rua Afonso
Braz, nO747, apto. 71 C, São Paulo, Estado de São
Paulo;

ii) Altair Moreira de Souza Filho, brasileiro, casado sob
o regime da comunhão parcial de bens, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.o
5.173.477-I-SSP.SP e inscrito no CPFIMF sob o n.o
029.933.708-12, residente e domiciliado na Rua Silvia
Celeste de Campos, n.o450, São Paulo, Estado de São
Paulo;

•
iii) Ana Maria Lima de Freitas, brasileira, separada

judicialmente, psicóloga, portadora da Cédula de
Identidade RG nO3.650.807-X-SSP/SP e inscrita no
CPFIMF sob o nO 043.895.208-14, residente e
domiciliada na Avenida George Saville Dodd, nO245,
São Paulo, Estado de São Paulo; e

•

iv) Augusto Ricardo Von ElIenrieder, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
nO 9.797.498-5-SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob nO
157.765.238-00, residente e domiciliado na Rua
Montesquieu, nO371, apto. 152, São Paulo, Estado de
São Paulo.

Os Diretores nomeados e ora empossados, mediante a assinatura
desta ata, deverão permanecer em seus cargos até 30 de abril de
2018, devendo, no entanto, permaI!ecer em seus cargos até a , \

"""""" d. ~" •. d.. oa'~ ,q•• d";? ..broC.~~
Rer Ata de Reunião de SÓCIOSQu listas realizada em 30 de abnl de 2017. com cinco pâgi i umdo a de assmaturas ~L"

2/3
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demql]~traçõ~sfinanceiras e resultado do exercício social que se
;,;,;::e;'aráem:31 ~p,aezembro de 2017.

~- - ..

<?s D!retores declaram (i)' não estar incursos em nenhum dos
'~rimê~: previstos em lei que os impeçam de exercer a
:rclm;p;'5traçãoempresarial, conforme artigo 1.011, 9 1°, da Lei
n,o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e (ii) estar cientes das
limitações de seus poderes nos termos do contrato social.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada,
lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os sócios
presentes e Diretores nomeados e empossados, em 3 (três) vias de
igual teor e forma,

Q r--
~~i~\~ ..\;uj-ÚA
/ Ana Maria Lima De FreitasJo'é Mário Lima de Freitas

Mesa:

Sócios:

~
\

FMFS PARTICIPAÇÕES E EMPRE NO
José Mário Lima de Freitas M ceio ima de Freitas

000921, .

BSOUZAFIL

VON ELLENRIEDER

S CICAM TERMINAIS RODOV ÁRIOS E PRESENTAÇÕES A.
AI r Moreira de Souza Filho ::;

210.]45/1]-4 ~ ~
Iml~nl~ III~IIIIImil ~IIIIIIIIIIIII ~~ IU~11I1Im
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IMINISTÉRIO DA FAZENDA
ISECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 4.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

iDENTIFICAÇAo DO TITULAR DA ESCRITURAÇAo
NIRE CNPJ

. 352D7338204 : 57.160.400/0001.81

NOME ~MPRESARIAL
SOCICAM SERVICOS URBANOS LTOA

---,",,". - - -~----_._"_._-- -- _.~._.,,--.~ --I

I

.... _ _.. __ _ I

IDENTIFICAÇAO DA ESCRITURAÇÃO

PERíooo OA ESCRITURAÇÀO

0110112016a 31112/2016
. -'- . 'NÚMERO DO LIVRO

..... __ .......•_ ..J.32.._. •..... -.- -.'_ ...

FORMA DA ESCRITURAÇÀO CONTÀBIL

livro _Qiári~
NATUREZA 00 LIVRO

D1AFlIQ..Ç;~ML__._ ... _ ._. •. _ ... ._. o

IDENTI~ICAÇÃO 00 AROU IVO (HASH)

A6.57••8~Dc?~JA8~.~.1E!",ª8 ..Çl;.J.E.4.9J8.FHFJ;5.J.~C,,,OA . . .. __ ._ ..... _. _..

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

OIIALlFICAÇÀO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ

Pessoa Jurídica (e.CNPJ ou e.PJ) 57160400000181

Contador 09598177688

DIRETOR 04842826820

NOME N° SÉRIE DO VALIDADE RESPDNSÀVEL
CERTI~ICADO LEGAL

SOCICAM SERVICOS 154435490306135973 12/08/2015 ,URBANOS 435786105451825201 Não
LTOA:5716'J400000161 68 10/06/2016

MARCIA REGINA 856522129735146478 05/05/201; a202700514460773204 NãoCARUlO:09598177666 13 04/05/2020

JOSE MARIO LIMA DE 905630376969826638 13/0612016 a
FREITAS:04842628820 080477747142625868 12/06/2019 Sim

80

NUMERO DO RECIBO:

A667.48.9D.23.1A.B3.31.FE.98.C6.1 E.
49.18.F4.4F.B5.15CAOA.5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11105/2017 às 14:15:12

D5.9E.A6.DB.61.DD2F65
9F.E5.B4.7B.D4E7.10.BE

~. -l

Considera-se autenticado o livro contãbil a que se refere este recibo, A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nO 1.800/1996. com a alteração do Decreto nO 8.683/2016, e arts, 39, 39-A, 39.B da Lei nD 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nD 1247/2014.

000922 '.'



000168

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
I

I' Entidade SOCICAM SERVICOS URBANOS LTOA
I! Periodo da Escrituração 01/0112016 a 31/12/2016 CNPJ: 57,160,40010001-81

! Número de Ordem do Livro: 32l..~eriodo .~.~leCio~:~: __ .~~~e Ja~eirO de 201~a 31 de D~zembro .~~.~016_._. • __•.• ... ".__ .~

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial socrCAMSERVICOSURBANOSLTOA

NIRE 35207338204

CNPJ 57.160.4001000;.81

Número de Ordem 32

Natureza do Livro OlARiaGERAL

Município SAOPAULO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 3'/1212016

Quantidade total de linhas do arquivo
digital 20187

TERMO DE ENCERRAMENTO

NQl'ni? Empresarial SOCICAMSERVICOSURBANOSLTDA

NatuFeza do Livro OlARiaGERAL

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arqlJivo
c:HgH?!

32

20'87

Data de inicio 01101/2016

--------"---,,"----.-..- "-------.~-----------_ .._----

Página 1 de 1

31/12/2016
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade SaCICAM SERVlcas URBANOSLTOA

Periodo da Escrituração: 01/01/2016a 31/12/2016 CNPJ: 57.160.400/0001-81

Número de Ordem do Livro: 32

Periodo Selecionado: 01 de Janeirode 2016 a 31 de Dezembrode 2016

000168

Descrição Valof da última ORE Valor
REC OPERAC LIQUIDA R$ 4.632.828,!;i4 R$ 4.663.452,06

RECEITA DE OPERACAO R$ 4632.828,54 R$ 4.663.452,06

RECEITA DE SERVICOS R$ 24.698,56 R$ 167,242,25

TARIFA RODOVlARIA R$ 24.688,56 R$ 79.322,5T

TARIFA AEROPORTUARIA RS 0,00 RS 44.259,68
APOIO A AERONAVES R$ 0,00 R543.660,00

REC COMER LOCACOES R$ 4.608.063,99 RS385164,13

LOCACOES RS47.781,99 RS 386.164.13

ORDENS DE SERViCO RS 4,560 282,09 RS 4.110.023.20

ORDriNS DE SERVICO RS 4.560.282,00 RS 4.110.023.20

OUTRAS REC OPERACION RS 65,99 RS 22,45

OUTRAS RECEITAS OPER R$ 65.99 RS 22,48

(-) (-)DEDUCOES RECEITA R$ (566.361,32) R$ (562.957,82)

(-) IMPOST SOBRE RECEITA R$ (566.361,32) R$ (562.957,82)

RECEITA LIQUIDA RS 4.066.467,22 RS 4.100.494,24
(-) (-)CUSTO DO SERVICOS RS (3.464.786,80) RS í3.779.034.57)

LUCRO OPERACIONAL BR RS 601.680,42 RS 321.459,67

i-I DESPESAS PRODUCAO RS (269.487,22) R$ (210.039,16)

(-) ESCRIT E INFORMATICA R$ (11.170,49) R$ (13.505,18)

(-) VEICULOS R$ (53.200,27) RS (49.053,55)

(,) ALUGUEIS R$ (10.033.26) R$ (3.795,55)

(-) VIAGENS E REPRES. R$ (58.952,a21 R$ (50549,73)

(-) OEPREC E AMORTlZACAO R$ (117.917,84) RI (57.035,45)

(-) OUTRAS DESPESAS R$ (3,220,9B) R$ (10.53&,94)

(-) OUTORGAS E TAXAS [<$ (1'<25,52) RS (4,961,O3)

{-) DESP NAO DEDWTIVE'IS R$ (3.566.74) R$ (11304.70)

H DES? ADMINISTRATIVA R$ {8.52Q,50} R$ (5.546,59)

(-) OUTROS GASTOS CIFUNC RI (0,00) RI (1.952,04)

(-) SERVlCOS CONTRATADOS RS (9.256.80) R$ (8188,32)

(-) ESCRIT E INFORMATlCA RS (0,00) R$ (2.758,80)

(-) VIAGENS E REPRESENT R$ (0.00) R$ (2.498,351

(-) TRIB, TAX.AS E CONIRI R$ (7.313,82\ R$ (614,14)

PROVI SOES PIiMPOSTOS R$25.091.12 R$ 9.505.06

(-) RESULTA.DO FINANCEIRO RS (23.994,00) RS (19.598.S8)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS RI (849,59) RS (48'<38,28)

RECEITAS FINANCEIRAS RS 24.843,69 RS 28.839,30

Versilo 4.0,7 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade SOCICAM SERVICOS URBANOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01101/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 57.160.400/0001-81

Numero de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

i,
"."0' __ '~ __ ~_. __ '~_~ __ " ~_'_" __ "" __ .~ __ '_" __ ~ __ '_~'~'~_~~ ~ "_' """" c ". ~_o~~ ~~ •.J

Descrição

RESULTADO OPERACIONAL

OUTRAS RECiDESPESAS

RESULTADO DO PER IODO

H IMPOSTO DE RENDA

H CONTRIBUICAO SOCIAL

RESULTADO DO EXERCICIO SI EOUIVALENCIA

(-) EQUIV PATRIMONIAL

RESULTADO L1QUICO DO EXERCICIO

Valor da última DRE

R$ 364.707,70

R$ 9.586,89

R5355120.81

R5133.626.52)

RS (21.016.58)

R$ 300.477,71

RS (186.627,64)

R$ 487.105,35

Valor

RS 85.274,94

RS 24.890,53

RS 110.165,47

RS (12.303,50)

R$ (7.689.75)

RS 90.172,12

R$ (70.689.11)

RS 19.483,01

-~.~

'0:'1;. ,{jIHlJO~"llt"bbFe.,msbE,;' IJd~B
~~r O uza Júnior

AJGoS TvR. <i>Rbo 1orJ ~/lJ6MR.. Gerente C tábil
CRC 1SP243BB7/0-3

ES1~relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Ver,3D 4.0.7 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

-,, '
~~;;1j

Entidade: SOCICAM SERVICOS URBANOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31:12/2016 CNPJ: 57.160.400/0001-81

Numero de Ordem do livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Página 1 da 3

~"
000946 '

Saldo Final

RI 4.099.229,60

R$ 873.221,21

R! 10.392,29

R$ 3.250,00

RSG.109,31

R! 1.032,98

R$ 857. '87,08

R$ 458998,40

RS 458.998,40

RI 339.388,64

RI 339.388,64

R$ 10,00)

R$ 56.eOO,04

R! 6.309.96

R$ )7.125,01

RS 15.365,07

R$ 0,06

RI 0,06

R$ 5.641,78

RS 3.390.81

R! 2.250."'

R! (0,001

R$ 3.196,008,39

R51.052940,OO

RS 1.052.940.00

R$ 0,00

RS 0,00

R! 2.050.202,36

R$ 2.050.202,36

R$ 92.392.89

RS 92.392,89

R$ 330.675,91

R$ (238.28302)

R$ 473,14

R$ 137.G58,97

R$ (121.461,16)

R! 699,19

R$ 2.006,265.46

R$ 568,977,29

RS 3368.78

RS 3.000,00

R£ 12.02

RS 356,7õ

RS 565.608.51

RS 336.952,93

RS 336.952,93

RS 197.994,73

R$ 197.493,55

RS 501,18

RS 30.660,85

RS 10.843,55

RS 19.817,30

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RI (0,00)

R! (0.001

RS (O,OOl

RS (0,00)

RS (0,00)

R$1.437.288,17

RS 58500.00

RS 58,500,00

R$ 440000,00

R$ 440.000,00

RS921.891,47

RS 921.891,47

R$16.197.51

R$16.197.51

Saldo Inicial.

ATIVO

ATIVO CIRCUlA~TE

DISPONIBILIDADES

CAIXAS E FUNOOS

8ANCOS COM MOVIMENTO NO PAIS

BANCOS COM APLlCACAO FINANCEIRA

CREOITOS

OUPLlCATAS A RECEBER

CREOITOS A RECEBER

CREOITOS TRIBUTARIOS

CREOI TRIB FEDERAL

(-) CREO.TRIB MUNICIPAL

OUTROS CREDITOS

AOTOS E ANTEC SALARIOS

AOTO A FORNECEOORES NO PAIS

VlR DEP A COMPENSAR

ESTOOUES

MATS. E UNIFORMES

DESPESAS ANTECIPADAS

PREMIOS DE SEGUROS

CA,RT A.S DE FIANCA

(-) OUTRAS DESP A APROPRIAR

NAO CIRCULANTE

REALlZAVEl A LONGO PRAZO

CREDITOS COLIGADAS

OUTRAS CONTAS l PRAZO

EMPRESTIMO MUTUO

INVEStiMENTOS

ACOES E PARTICIPACOES

IMOBILIZADO

iMOBiliZADO EM USO

IMOBILIZADO AO CUSTO

(-) DEPRECIACOES DO IMOS

I~JTANGIVEl

Descriçao

"ata relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

\/orStlD 4.0.1 do Visualizador
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000172

R$ 916.0'3,15

RS 85.964,16

R$ 830.046,99

R$ 260.095,87

RI916.013,15

R$ 14.682,67

R$ (14.209,531

RI (1<.209,53)

RI (0,00)

RI (0,00)

RI 4.069.229,60

R$ 777.942,45

RI 134.075.07

RS 51,032,74

R$ 83.042,33

RS 209.424.47

R$ 209.424,47

R$ 122016,38

R$ 122.018,38

R$ 406,48

R$ 406,48

R$ 5.825,73

RS 5.825,73

RS 45.526,33

RS '5.526,33

RS 570,12

R$ 570,12

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 260,095,87

~

R$OOO /

RS 2 375 274,00 i\
".'""., ~

f

Saldo Final

R$ ~7.203.77

RS 157,411,39

RS157.411,39

R$ 61.728,65

RS 61.728,65

RS 366,21

R$ 366,21

RS 0,00

RS 0.00

RS 45.526,33

RS 45.526,33

RI 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 27.203,77

RS 0.00

RI 0,00

RS 0,00

RS241_564.76

R1241564,76

RI 165,964,16

RS 165.964.16

R$ 85.964,16

R$ 0,00

RS BO.OOO,OO

RS 1306500,19

R$ 0,00

CNPJ: 57.160.400/0001-81

Saldo Inicial

RI 12070,67

RS (11.371.48)

R$ (11.371,48)

RI (0,00)

R$ (0,00)

RS 2006.265,46

RS 533.801.11

---_.-----,,----

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

iNTANGIVEL

(-) AMORTIZACOES

(-) AMORTlZACOES

(.) CONTA OE COMPENSACAO

(.) CONTA DE COMPENSACAO

PASSIVO E PATRIMONIO L10UIDO

PASSIVO CIRClJLANTE

FORNECEDORES

MATS E SERV NO PAIS

OUTROS VLRS A PAGAR

OBRIG TRABIPREVIDENC

OBRIG. TRABALHISTAS

OBRIG TRIBUTARIAS

OBRIG TRIBURARIAS

OBRIG RETIDAS A REC

TRIB RETIDOS A RECOL

AOIANT DE CLIENTES

ADTO DE CLIENTES

CONTAS CORRENTES

CIC - CONSORCIOSlEMPRESAS

EMPR E FINANCIAMENTO

EMPRESTIMOS - CP

RESPONS COM TERCEIRO

RESPONS COM TERCEIRO

TI1"ULOS A PAGAR LIP.

'f-!TULOS A PAGAR lIFl,ADM DIRETA

PROVISOES

fROVISOES

NAO CIRCULANTE

CREDITO DE PESS L1G

DIVIDENDOS A DISTRIBUIR

CONTROLADAS

OUTRAS EMPR. LIGADA

PATRIMONIO L10UIDO

Entidade: SOCICAM SERVICOS URBANOS LTOA

P~riodo da Escrituração: 01/0112016 a 31/12/2016

Número de Ordem do Livro: 32

Versão 4,0,7 do Visualizador

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
-------~~---_._------_._---~-

r~---'~
!
~

---I
I

'IPer iodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
I Ii. . . .. .. .._.-1

I



r-----

BALANÇO PATRIMONIAL
-,

Entidade: SOCICAM SERVICOS URBANOS LTOA

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

Número de Ordem do Livro: 32

CNPJ: 57.160.400/0001-81

000173
,

J

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição Saldo Inicial Saldo Final

RESERVAS DE CAPITAL RI1306.500.19 R$ 2.375.274,00

CAPITAL SOCIAL RI 821.000,00 R$ 821.000,00

(-) RESULTADO ACUMULADO RS (1.505,16) RS (185.959,01)

(-) RESUL. ACUMULULADO RS (1605,16) R$ (185959.01)

RESERVA DE CAPITAL RS0,00 RS 1.720.750,00

RESULTADO DO EXERCI CIO RS 487.105,35 R$ 19483,01

000928

",-" -.•..-'.--.'--------_. __ ._----------~_.'------.-~-~-----
l;st~ relalório foi gerado pelo Sistema Público de Escriluraçilo Digilal- Sped

Vors~o 4.0.7 do Visualizador Página 3 de 3
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11.3.6.1. I.
BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCíCIO

SOCIAL, JÁ EXIGíVEL NA FORMA DA LEI
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otário Oficial Empresarial SAoPau!o,I17(61)-3]1

6.133.llOO
(13.525272)
9.699.616
15.622.914)
(3 ••:11&.481)
10.525.593

000931

000176



MINISTÉRIO DA AZENDA
SECRETARI.A DAIRECEITA FEDERAL _DO BRASIL
SISTEMA PUBUqO DE ESCRITURAÇAO DIGITAL - Sped

R CIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

000177

Versão: 4.0.1

10ENTllõlCAÇM '0
NIRE
35300444779

...-~. ~. '. """.,""-? ,-' ,~':'-'" •. ~.'~- -~-, ....-:,--' ....•-..,-«:f .•,\ ,.
TITULAR DAE SCRITUR"AÇA'O"(c'O)'é"'..,

CNPJ

60.924.040/0001.51

NOME EMPRESARIAL
TB SERViÇOS, TRANSfORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A

10ENTI Flép;çÃ()DESBRíT~HAÇÂ6
FORMA DA ESCRITUR çÃO CONTÁBIL

ivro Dlaria
NATUREZA DO LIVRO

IARIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

5.42.4B.07.61.38.12.04 4.A3.20.E5.7E.C5.9F .92.EC.8D. 76.BO

ERioDO DA ESCRITURAÇÃO

1/01/2016 a 31/12/2016
ÚMERO 00 LIVRO

5

DIRETORA

CONTADOR

76356531800

03464687872

EONA DA 556611072708024237;
SILVA:76356531800 : 4

JOSE 337029858610662708
,AFFONSO:034646878 4

28/12/2015 a
27/12/2018

22105/2014 a
21/05/2017

Sim

NÚMERO DO REC BO:

85.42.48.07.6 .3S.12,04.E4.A3.20.E5.7
E.C5.9 .92.EC.80.76.80-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2017 às 11:58:03

AC.S2,A5.CS.S3.6D .F3,EO
AS,1C.CO,BE.3S.DC,OE.A
C

Considera-se autenticado livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nJ1.BOO/1996, com a alteração do Decreto nO 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei nO 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n° 124l2014. O OO 9 3 2



000178•
01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: 01101/2016 a 31/12/2016
Número de Ordem do Livro: 5

Per iodo Selecionado:

CNPJ: 60.924.040/0001-51

Nome Empresarial

NIRE

Número de Ordem

.Natureza do Livro

Município

TÉRMÓ DEABEfÚURA .'

TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A

35300444779

.60.924.04010001-51

5

OIARIO

SAO PAULO

Dala do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do alo de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

20/0912012

31/12/2016

. Nome Empresarial

Natureza do Livro

TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A

OlARia

fJ00933

ste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 4.0.1 do Visualizador

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

5

509186

01/01/2016

. 31/12/2016

Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

ÇOS, ZA, GERENCIAT8

CNPJ: 60.924.040/0001-51

Entidade:

Periodo da Escrituração: 01101/2016 a 31/12/2016
Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

. s~íddF'.ín~1.
R$ 349.347.90S,17

R$ 125.635.553.02

R$ 33.490.438,57

R$ 33.490.438.57

R$ 92.145.114,45

R$ 62.614.717,37

R$ 22.946.451.33

R$ 6.583.945.75

R$ 223.712.352,15

R$ 112.943.506,37

R$ 56.980.852,38

R$ 55.962.653.99

R$ 5.991.022.33

R$ S.991.022,33

R$ 103.774.038,27

R$ 103.774.036,27

R$ 1.003.785,18

R$ 1.003.785,18

R$ 349.347.905.17

R$ 44.079.430,59

R$ 12.733.920,11

R$ 23.694.987,30

R$1,620.441,70

R$ 3.919.041,00

R$1.847.10S.56

R$ 263.934.92

R$ 170.138.620,95

R$ 170.136.620,95

R$ 47.001.254,36

R$ 41.837.348,57

R$ 81.300.018,02

R$ 135.129.853,63

R$ 133.845.000,00

R$ 1.284.8S3,63

000931

.,_}~~~f~~~~i:~~?~~i,~!~:l~!;;f:~:;l~-~~t.":!:~_:'~~-
R$ 368.200.064,60

R$ 168.024.027,94

R$ 24.286.067,82

R$ 24.286.067,82

R$ 143.737.960,12.

R$ 80.707.690,15

R$ 58.106.656,91

R$ 4.921.613,06

R$ 200.176.036,66

R$ 124.546.970.29

R$ 59.823.643,20

R$ 64.723.327,09

R$ 4.574.315,34

R$ 4.574.315,34

R$ 70.042.662,17

R$ 70.042.662,17 :

R$'.01'.868.86

R$ 1.011.868.86

R$ 368.200.064,60

R$ 60.935.786,04

R$ 18.044.948.71

R$ 26.307.087,04

R$1.031.157,49 :

R$ 3.088.601,58

R$ 2.206.817,56

R$ 10.257.173,64

R$ 172.462.052,94 .

R$ 172.462.052.94

R$ 32.429.536.52

R$ 60.855.834.04

R$ 79.176.682,36

R$ 134.802.225.62

R$ 133.645.000,00

R$ 957.225.62

Tor AL DO ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA E BANCOS

CREDITOS

CLIENTES

OUTROS CREDITOS

IMPOSTOS A RECUPERAR

NAQ CIRCULANTE

REAlIZAVEL A LONGO PRAZO

OUTROS CREDITOS

CONTROLADAS E COLIGADAS

INVESTIMENTOS

PART1CIPACOES SOCIETAR1AS

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO LIQUIDO

INTANGIVEL

lNTANGIVEL

TOTAL DO PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

OBRIGACOES COM PESSOAL

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTR1BUICAO SOCIAL'

REFIS

CONTAS A PAGAR

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

".",- '~
. .óe~chÇ'ãb'" . c:: .

éste relatório foi gerado pelo Sistema Públíco de Escr;

Versão 4.0.1 do Visualizador



Entidade:

000180

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO ~) ~j;';~.
T8 SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016
Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

Demonstração da filial:

CNPJ: 60.924.040/0001-51

"é ~"~~:I..A3és~tl-çã~:"'.•:/".".
RECEITA BRUTA

RECEITA DE SERVlcas

(-) DEOUCOES DA RECEITA

(-) IMPOSTOS

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

RESULTADO BRUTO

(.) DESPESAS E RECEITAS

(.) DESPESAS OPERACIONAIS

(~) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(.) DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

RESULTADO ANTES CSLL E I.RENDA

(.) CONTRIBUICAO SOCIAL

(.) IMPOSTO DE RENDA

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

:,~"..~..,
R$ 331.123.997,55

R$ 331.123.997,55

R$ (39,844.459,42)

R$ (39,844.459,42)

R$ 291.279.538,13

R$ 291.279,538,13

R$ (355,674.990,05)'

R$ (286,962.645,91)

R$ (50,973,831,16)

R$ (23,340.802,90)

R$ 5,602,289.92

R$ 73.402,910,13

R$ 73.402,910,13

R$ 9.007.458,21

R$ (823.923.95)

R$ (2.264.677.63)

R$ 5.918,856,63

Valor

R$ 362.564.571,92

R$ 362.564.571,92

R$ (44.032.531,78)

R$ (44.032.531.78)

R$ 318.532.040,14

R$ 318.532.040,14

R$ (403.015.848,34)

R$ (318,699.848,75)

R$ (59.455.950.36)

R$ (26,864.644,77)

R$ 2.004.595,54

R$ 97.497.694.59

R$ 97.497.694,59

R$ 13.013.886,39

R$ (1.043,746,15)

R$ (2.875.294.85)

R$ 9,094,845,39

;ste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 4.0.1 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO liQUIDO

;','

134.802.225.l?2
135.129,853,6.3 ..

Total (R$)

957.225,62

.1.28~:B53,63

~:..
133.845.000,00
133.845.000,00

T8 SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A

01/01/2016 a 31/12/2016 CNP 60.924.040/0001-51 Número de Ordem do Livro: 5

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

.Histórico ".,"

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

o
C>
O
CO
WC)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 4.0.1 do Visualizador Página 1 de 1
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TB $ERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
I CNP J W 60.924.040/0001-5 J ".
I N1RE 3530044477"9' ./

CERTlD.Ã.O. DA ATA DE ASSEMllLElA,GERA.L ORD.INÁRIA

000937

Dat3, Ho~a'e'-Loc3l: l3 ~e Abi-~1~d~:2~1:7.-.à~r:;,:Ob.h;ras,;na-:-se~e.'SOCial Sjt~da_na' Praça Whitaker Pentea~. o" 133 .. Y
andar, Jabaqllara, São. Paulo-SP, CEP: .04307-050.:- .Edital de,- Convocaçflo com. Aviso aos Acionistas: dj~pensad~ a
convocação peja irnprcnsa{ha forma do-artigo-] 24', S 4°.da-Lei :6A.o4176. Quorum. de InstaJaçiio: presentes os acionistas
cJetentord da total-idade4"as a.ções"repre.s"el)tativas -do:"capitai'socia'i, 'conforme 3ss'inaturas apostas no Livro de Presença de
A.cionistâf. <?~mposíçãO. da M,esa .D~ta:d~.S TraD'a.lho~:'E~na,.da Silv,a"president~ ?a assembleia e Lidia. Leil? dn
Silva, seoretana .. Ordem do Dia: a) Exame;. dIscussão. e.' v.otaçao do relatona' da admlnlstraçno. balanç.o patnlllOllli1! C'
dcmonslráçõcs fil1<lllceiras referentes 'ao"cxercíêio .fi"/ldo em '31/1'2/2016(h) Outros ,assuntos de interesse da sociedade.
Deliherações: a) Foram aprovados, sem -rest1;i'ções, o reiatôrio ela diretoria, as demonstrações financeiras e o balJnço
patrimonihl referente ao exercicío findo em 31/12/2016, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo'- e na
"Gazeta de São Paulo'. na edição de 31/03/2017. Passando ao item b) da ordem do dia, foi dispensada a instalação elo
consellwlFiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. Observações Finais: I) Quorum d3S delibcmções:
Aprovadol por unanimidade de votos dos Acionistas presentes; 2) Ficam arquivados na sede da sociedade os documentos
cil2.dos: 3V Encerramento: Esgotada, a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a
sessão. da qual lavrou.se a preseme certidão, a qual foi lida e, achada conforme por todos os presemes. Acion ist.<l5
presentes~; Gedepar Empreendimentos, Serviços e Particip'aç'ões'S.A. representada por Lidia LeiJa da Silva c Nesterson da
Silva G0J11es; Lídia Lei\a da Silva: Elda Malvezzi da. silva inventariante, e Eunice da Silva Gomes Cunha.

I' /
Na qualidrde de:Secretária da Assemble.ia declaro que a' presente é.cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
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SANTO ANDRÉ TRANSPORTES
e,.ne_!as.eoo'IOS

EXTRATO DE CONTRATO
c"""",,, ODJI17. Pn>o..""'m. 01!n1. Con'''toda: Go",.q MO""in •• p.ra £o<:rft/>.
"o Lo••• Obj.": Pro •••••• o d. OCf"lç•••• e 1000ç~a "" Oq"ipl"'''''''' ,."rogrlr~
.." p.r ,I ,,,,,.l m ••••• V.lo~ RS 7.2C1llI_. mil. <lu"",oo ' •• iol..•.• ,;n.M"
2t11aO/201J.Eailoon Foc,Drl ~ SUDOrlnoon<l.n".

IF.o.sEOE t1.O.81L1T.o.ç.l.Ol
'" FAllli.o.l to •.••• FÜl>llco .os I"' •••••••• os 'I"" 'pól , •• 'lu< •••••• I",.,n •.
o ""miost. £',,0<1al do Ju!g.m.nto d. Liciloc." F"0<:od"" •• nII •••• jul"o-
",.n'o rios dac~menoo. 'lu. Ih. lo<lm Ipte •••n••"DS pel', .mpo- •••• i.illn'"
p.onClp.",.. <lo •• ".m •• ", ,,'" ""nck>1n<l0 1"'1. n.t>il;roçlio •••• m.o", ••.•••
••••"""" •••• lrnel •••.W".cloo'
" ConoOrdo C.JP"no ••.•'a Ti." _ I~:
:l" Co"./Ord. E"lI"moJll'u.".nge ~ I.":
:r Con,6",lo Ttcnlco M.~~ E"'''r •••• C.""' ••••••~ E"lI ••••u•• ÁiU.' S.1o
-8.<1
NI" />n._lm._ol;.o~, _. 1"'" ml.il •••• ç.I<l<I••• mp' ••••••• f1Id.
p'o", ..,_ •• p' ••• n" CI••• Wco"'o. no PIO'" <I. O!> lQnool <tI•• ~,.II, conlar-
mo .0tiPo," aAn~ 'D9.Incl ••• ~ .1"' ••• 01.1». <I. loio'a_UEvn. o o1l]e1O""
c•••• ", ••••• homolDg'~o, ea;u<lica<l"
Ou",o.,;",. <li .u, •• d" """ ••••• """0 al.poo_. p'" 'Õlf'" <I•• In'., ••••.
"". qv ••••• m o •••• ja'.m 1•••• 10. no h",',lo~ •• 08;00 ao 1~1lO.no •• ""õm.
'''''''OCO' f<tn<loçlo "'cI, ••••• <t. 8ocI. Hi.'''pdr ••• <lo AI1ClTI••~. fAllt1.O.1.na
••• n ••.•r <IOlIu. a•• VI." •••••. c.n"". SI. PauI<>IS~_CEP010,..coo.
Elclarecõ"" ••••••• ";':10•••11 ••• 10 Iorn.cidos 'J<Cluolvamo"" •••• Comio.lo
E._III Ju'o"'",a. """.nlo ••• "bti<tol, per ".',lO. .,,,, •.••,,,."'."' •. ,,",o
o-rn.a:l.leCOmlll>f.bt<" .• 'G ••••
S.P.. 0WS/2lI17

ftSANASA'
C A M P I N A-- 5;..

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA SANEAMENTO S/A

CNPJ <I6."'.855/000t.37
AVISO DE UCITAÇÃO

P<eQlio n. 2017/69. ElfTRONICO. Objeto: I'rest.'lç/lo de serviços al_
pacioll •• dos d. manulençto "' •••••an'iu. e eo,reliva em ""ntf11U'l11'
d"olntador •• ma",e GRATT. R""'Oim",,'o das pragaltas eleltOnl.
oas '.I~ h 8h do <lia lMl5J20n e iniçio d. dispUla de preços dia
lMl5J2d17 II 9h. A Inlo,,,,,~o do. dedoo I'e" .e""'IO • " e<lilll
pc<lerto 'ar obtldol no. "1"," Iwww.li<:iIIOoes-e.eom.o,.www.u.
nasa.c:om.br) ou na Ger~nde de Compras e lieilaÇÓes dls 8h" 12h
e Uh la 17h.
GER~NClA DE COMPRAS E llCIT'" OES

FUNDAÇÃÇl AGÊNCIA DA BACI!\
HIDROGRAFICA DO ALTO TIETE

CNPJ 05.540.t 11JOO01-D4
COMUNICADO

SANTO ANDRÉ TRANSPORTES

~àbad". 6 de maio dt 2

.~-."~.-:-:-~~.~ .•~~-.~"_-:-:-.-,,:-•• C'.~~:-_-",~.-:-:-q-.~,_-:-:-C.~,,C_-:-:-~""
A.S;"''' <I.~'OC".'001111. ~'QCOU.: 00•••11 ObÍl!'" F..-n. <lOI"',lr. ""'mIO.
Vai", OlobO!: A$,n.lso.oo. _ CluIr •••• Materi.1 poro C"""",çk 1.1<10. M•••.••
I:<too., P,.pa Pr•••••••• ' A,,. 1wonoll. CI>nlr"o: 0'or,7 .0_,., go"ll.
Co",no'.mo: U.5AM. Con••• t&<l.: "v'i"" Mu"iMNiço. EIIUlI. EPl'_ODIo=
R''''od •• '''Mpen. d. c""'orne. V.lor G,ot>,t RS31l..JIO.OO. "'''''''tlo,ao:
P'''lI1<> •••.•••••••• ,.•••• "O!l/OOo'>I. Con"'I': 01!i(11 _OZ!Il17. Con,,", •••
lo: Uft8Ahl. Conlr01.aa: ECOIO(j1cC.nuo de _~ •••••• ri.io. _íonl.i.
Pr<>mi.'" U<I•. E.oI!Ob) •• ", S,,,,. elomo,.;' ••••mo •••.• <I. l.u ••••• r... ••.•........••
"", •• In! .rbóf'lO. Vila' Glo()al: RS'2.aoo.oo. Madali<l.de: P"O'o _ ••.
•••••; IlWO/11. Con'fI1<1: Olll{ll Proces.e: O29Ill. ConlralDn,e: UAElAM.Conu ••
todo: ••••••.• eonlull<l,io lro1.........",o. S<lluÇ6e' ""'bÕenllil LUI' -El'P. Obitlo:
loY•••••••••n'. co<l••••.• ' -.. Votar GIo~of: IlSl •• ~oo. M_",""o: PIO'
glio P" •• "d.l "' •• : 'lJIOOo'U. C""Ir"",' 0'1117 P.aceo.oo, gJ",'l. Ca"" ••••.•• ,
URIIAM. C""".tado: SeM":; rro".pe"". ~ U ••.•. 0~ja\G: locoç.I. <I.
.,,,,,,,hie ~pO g"nelelro •••••• "'OIOr;., •. V.k>o-Gla •• I, 1lS2~l).ooo.aa. Me ••.•l"
~O<'*:Proga. Et.'nlnlco. Aoo: '210'/17. Co"',",,,, 01",,7 Prac."", 0111"11.Co••
""''''0: URllAM. ContrO'tl<l"' ""'""'Y1I' tnt!Uslri •• Co",tre;, <lo emtl.Io.g ••.••
EIR£lI. EPI'. O~h,c: •••••.•!slI;IO do .n>goo bcrIotIri •••• Vai", Global, RS•• .50~.I\O.
M"""'I<I.oo: P,OlI'" "'-"<I,lAo': 111900'11.C""""",:0''''''1 Pro •••••• : 019/11.
Con" •••• ", ~RiIAM. Conl<"""'o: F""oon Coméf'<io <l. Aro",,, f"".,."o. u••
. ME. 0.;"0: """'ioIcIo~ •• "IDO. "'""rIri<oI. v.lo, Glo"". nUI.-JIUlI .••••••
allid.eIe: ~~to P,."",d'l. Ao" 11/O1{11. rurno: Om7AROD57IU .. P,,,,, •••• ,
:IOOf11.C."U., ••••• U1\ll••••••.Co"'IO'",,", 1",5 Comó..,;, :l.. ••••.•i•• P.<t,. ~,<t•.
ObJeto: P'arropo;ae do w\glin.ta. Ao.., 'Ml00"11. T.rn;o: lI5o'l,"cOOWt2. Pro" ••
00: lOO{1Z.l.ocellrlo: UR!lAM.lOCl""r.Zot a".I~. S~:e"ll>l"o: ~ro""S>clo
do v~t""io ••••.••••• """"'''101. Aü.: n.o<n7. lar",,,, n.:r.7t'002~J,. ~n.coo-
"'" lIUItJ.. Con'''lO'''.' URaAM. COn••••• ""' C.l>ol!':l eMbo <I. J''''inoglm
lI<te. ME. Ob/nO, P'."'Oi'~" <lO v!ptncl •• 1O';..r .• y-~ •••v.:~:er~ •• ~
ASeDS.0J9.Ds.. ••.••" Z!IIOorl1. T.""", O,It'COOM/1s.. P_"", 2';)'" Co", ••
',n •• , UlUlAM. ""n,,.,.,,o: 5<:1> •••• , l""~p"n.lI"'" • r••••,pen. Li~.~joto:
R• ..,;oIo •••••"."'.1. Ao.., 2510"111. T.rm.: D2{11CoonnS. Prc ••• .." ot!!UI••
C••••••• ",,,,", U_. C""trllAd" l.aco<lor. <10v.icrioo A,,, •• n.lI<1O ':~P.OI>
j_,~ .••• d •••.•• "'i •• ''''''. VIk>r (;10"", Rn~6.Z~.&l.""", 1'l/01{17-r ••..
"''''lJJi11COOll115, Prooor •• "'OJWl5. C""","n •• , Ul'BAM. Co""."",o:T.~ •.••.
""". - T..n.",o ~ S."";.o Jp C"ndlna U••• oojete: _-'01.;1" "~v ••••• I•.
VIlIo'CIo ••• l'IS2DUIOD.OO.An.: 2",4/11. .
D;m<orPr.>!""",._ M.",olo • $",,,,/0•• <lOCo...,.:;.,t.

EXTRATO DE CONT~TO
Conu.,oDilorl1. Pro<:. ""m. 0'2/11. Co"''"'''''o:>:O ••••1Otstr.~ui;l~ olClQ"'lco
lI<1•• 0IIjat", Pr"'.;lo <I. '_1'" <I.lornocõn1<",o _.do di ""'.,.;Iio d.
_rifÓrIa" "",121<10'.) m••••. Velor. AS 1'.11',ag ••••lOna."''' .•• nu; ••••.•••••
m,1 ,no •••••••••• ,. • no,,, ..........,.). A•• I••• ,u,., 2lO!l0,(2Q". E~" •••" ,".crori •
S •.••••ri"""do'ue.

~l EMDEC S/A - CAMPINAS

URBANIZADORA MUNICIPAL SA - URBAM
c:N.oJ.' 45.m.1l1/OOOHl

EXTRATO DE ATAS, CONTRATOS E TERMOS
Ala .e ~09Íwo~, P~ n' tIIl]Jl1. Prac ••••• : lnlf11 0~11t., fO••.•.60 .~"toin.'
PEAD. VIllo' Gro~.t Rsz2&.OOO.OO._1."",. l'Iáo<leoo 1.1<1"MQd.II<la<I., Proolo
pr •• encial. As!: l<)'aolJ2017. A,. d. ",,"mro cio Pra;a. n' txW11. Pr., •• ..,:
001(17001"0: fom.. ol.n,ic> ai gro"", """",,la •. v.l •• G"'C>lt R$<S.lIoo.oo.~_ .••v.,. Conr""' ••.• ElfIEu. ePF. M.....-l<I.~ Prog'. _I~Aos:
: ••••OWOI'.A•• do ll.giotn:I <I.P"ç'" n'""",,I. P,••••••,,' 00~1J Oh;"", F.m.
60 Oablla. VII••• C", •••" ~80_a6e.50. _ """".,rl ••• a ••• ~ 1.1•••. ""od.U<t.do:
•••• i'O e,."o","". Asr.: 1 ••••012001.••.•• <lO ~;O1'O dll'M;os nO00"'11. Pr<>-
e••• o: coS{l7 Obioto: f.rn. d. ll"'U <lo •••.•••••••. vale" Glob.t RSSo.792.00.
_C •••• aol MoIorial poro Con'''lJÇlo I.tolo..•• "".II~.a., Pr.glo ""'"""'=1.1. An:
25104J2(117.A:I de R.çictro di PrOiD•.••• 001"/17. Procaao: ll5Q(11 Obr'lo: Fo,n.
<I. <o".rero. _ Glot>ol: fI$Sl!.I5OQ.OO._Cuomo>< ComerclolLJ.&. MG~.I;<I•• o:
Preglo Prosenc.i.l ••.•s: 25/00II201l .•••la de R"IIi.UO d. Preços n'OOa/17. ~rous-
10: OUi{l1 Objeto: foro. ,,< ped" brl'.a n'01. VII", GI•••••t R$59,625.~

Even-SP 56/11 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

CNPJNF ri' 13-':66.99710001.7&. NIRE 35.225.13:l.<l73
Ata de Raunl~ E:ottaOf'Clin6rla de S6cltl$

0..10. H",e e Loc." 05IUS/2Q17 ••• 10:30 li. na nCle da soc:l&llade. na
Estado de 5io Paulo. ComposiçlO dI MUI' P",sl<l""le; 5leUa MIltIa
Fa .•.• I". Se<:<ellirio, Cllaon Carlo._Zlqut>u. Ofllarn do 1)1", Dejibe<e'
&Ob,e I 'adl.l'j'âo de cap~al <le Sooioldade. Dellber'açlies, ReClll.iro capital
&Od.1 por <n"ISidera'em III<CII!S"'" eo objr.o di sociedade de
Ri 3.002-(144.00 para R$ 1.212.584.00. sendo • 'e!luç/lo de
AS 1.7&9.400.00.A •••duç:lio do C3p1lal ,,"m elallva"" medianle. ~
&açtio do prejttfzo no valor de AS 89,'59.M. O 'esten\lI será d.....alllillo em
dinr •••iro b sóciu. Slo Paulo. 05 a. melo <lo 2017. S6elea: e""n eons. .
ltUlora e Incorporadora 5.A., S"'~a Me,1a FevelO li Gitson Carlos z,q. .•••u.
Evenpao- P;ort!elpeçõn Soelelirlao lida.; Sl_ Ma~s Fevele 11 Gilson
CarlosZSqlll!u.

"""J~'''''_&O'.n~1OCHI10G0

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO
PRESENCIAL Na 013/20_17

A ~"''''''' Munici".' do DaMn"",.i",.n,o d. CO"'PÕ~" SiA ~ ftu. Df. S.II ••
O!""k •. n' 1.C1B.Vota InduSlri.~ Clmp"UISP. CDrn<lnlc•• NOU'" W,TA do Pre--
"~P",,.,,oeó.1 n' 01~11. """""010 n' 1000000Cll-Con'''''II. O. ""","" ou
<onsót<:io ele e'"'W,"so, "_i.r.,.d," •.•• ptuuo;'o di ,o~ •••.• r>ocoI,,,";""
elatr6nie. d. ll'oln,lto conlemphnd.:. cr.'POftl!>~;"Clio .• Imol.n"Clo .• ope-
r~lio .• m.nuwoçio prn-enIl ••• """'INa do •••ulp.omome. elnh"""u'urn
OI f,"'.G' •••• o olott~,.;c •• 'ul"""'ico <lo EQUIMM,NTOS MJ:O:DDIIES OE
velOCIDADE FIXOS. DOTADOS OE SENSQRES rNTllUSlllos: E EaulP/l.M~N.
TOS OE CQNTIlOU; OI; AVmço OA F.o.s~VERMELH'" 00 SEM#OIUl. PAlIA.
DA SOBRE'" FAIXA DE PED~5TflE5 E ExCESSO OE VElDCIO;.o.oE. DOTADOS
De SENSO'lE5 INUlUSIYOS. Inc:l•• noo rõcwoç•• <I. _, ••• n>p<>rt. tócnioo.
COm f",noc_lO <I. oquip.m.nIOS. •.••••••.••10. ",lo O•• bra. "" qu.It<l •••• ~
parn,;,!, I 'r'''''''''''''' <I. d.~os do lDm\O "rW1n•• 'u''''''';''.",,, ••. ou oej •.
oom In' ••.• ~ hu"""..~. ocorcIo co", •• otrlbvlçen ""n'Md., p.1a l.i
Fod."r n' 9.=. do23d •••••• ml><.d. '$!I'. ou.ln'~luluO Có<!'O'.' r,lol~o
O".,,"lro. D NOVO EDITALP"".nI •• ' .!>ll".",,_ do ".....,r •• " <I. oi,. ••
,MO,C. "" _I"'CO WWUI.amc.c.com.O< Ieli•• "". "" I" -Uci,,~ •• ~ •• m
"~ui ••.• -Agon.' <I. UÓl'Çôn-) "" ••••lch.~" 11'•.••• "" •• m.n I~
.m<lo<.com.br. A NOVA llA1A ~••• C',~.~do", •••••• """OVO' .l>erturo .00
."""Iop •••••• "" lll. 19<1lS12017I. 1lS:10 h,,,",. ~m: 04005i2017. llMslio <I.
~.mp•.••

Sorocred - Crédito,
Financiamento e Investimento S/A
CNPJIMF nO 0<l.81'.56:11'OOO1_U. NIAE n' 35.300.380.363
ExtraIO da Ala d. Reuni'" do Coneell>o da AllmInl.ueç60

g••• HR'! C I <ICl!1; 00lO2I2017, b 1~ tlOra •• na _ socts~ 8a",eri'Sp.
~ Tolalidade. Mna: PresIdente. N~lOn Fetrel'" dI SIlva e Secre-
tário. lui2 Maciel de Uma Fnno. p.llbrneo" M!lMldn, a) Aer•••.d •.
do DI'etorCam,m:I"':.lo"CT.<tru Chiou! RG 61<178714 SSPISP e CPFI
MF 710.871.501;1.25; b) EIe!çAa pare DJrelOllIlem de!.ignaçao espeei!'iea.
com mandato 'lé 11AGO de 2019. Mary He!en Souto Rc>ddllue& Olivei •.••
br.:lsie! •••• easall •. jornaista. AO JSSPISPI 25..30.761_9 e CPFIMF
291.683.15848. uni empossadll após a I"OmoIogllç/lo pelo BA.CEI'I. a
dec:ler1l. """ n:lo eslól eond_d8 PO' crlma que Imp""" O •••• rdcôo de
a'vódades mereanU •• Na<la ma,"-~, Lub; Medellle Uma Filho,
Nllon FeITeÕra a. SilvtI eMaroalCl Morei •• de 5ou2a.JUCESP 171.549/17.
O.m 12.04.2017. FJ:lvia Re'gine 8rlno OonçaWS' See'elériD Gefal

Leopard Even Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

CNPJlMF n' 091lV .309lO001 ..• 0. NIRE 35221.560.liCt3
Atll de Raunlão ElClreordinilrla de Sóelu

Dat •• Hora I Looa~ 05r'llSf2017. h 11 11.na _ da SocIedade. no Estado
lIe SJo Paulo. Composlçio de MI'" Presldtlflle: GII.on Carlos ZS'lueLL
Seetelárill: Slell. Mari. Favale. Ordem do Ola: Oelibefllrsol>re. redução
de capital da Sociellade. Oelioe"'ç6a.: Reduzir O elp~ol sodal pcr a>ns~
dera"'''' "'eessiYa ao objeto da Saeiedlde IM RS 1.800.37'.00 para
RS 1.135.847.00. sero:lo a reduÇ~O de RS ~.s27.00.'" reduçâodo capital
Ar! eletivtld. med'ran\e e co~y60 dO preju1l<l no valor de
RI 64.526,7& e O resllme &arj d_vloo.m dinnelro' s6de E •.••n Con •••
lruIOnl I lneorparadora S ••••• 5ao Paulo. OS da melo d<! 2017. Sócias:
E" •.n ConSltvlC>nl e Inéa'po •.• d •••a S.A.: 13nson Cerios Zaqu.u I1 SI8fta
Marls FlIY8Ie; E...,np" P.rllolp~. 50elatllrln llda..: mson Carlos
Zaqueu /I Stelltl. ",•• ris FlMlle.

Procred Tecnologia e Fomento
Mercantil Eireli

CNPJ: 0<1.006.28110001.77 I NIRE; 356013168f1.5
Comunicado ele Rlt<luçlo d" Cap1l1J "

Data. local: em lMl4117, na Ie<lO d' EIREU _ R\IIlAllredo PuJoI <l•.
285. conjunlns 73 114. EdHoIo !õmp'eslrlal Norte Plullsla. no baln'o da
Sentll •.••.. no Munldpio da Sia Pavlo, ealado de $lo Paulo. CEP: 02017_
010. Deliberaçllo, Faoo lo.alar ellçesa!Ya do eapllel de EIREU em rela-
ç60 ao objeto e às operao;6es 'Iuals da mesma e com IUlldam"""'l;> no
iro:lsç II do artigo 1.062 <lOCódigo Civil o lIMaJ lIeclde reduzi, o capillll
llfI EIREU em RS 2.8a:l.OOO.OO (doI'lIl!lll6es a ol!ocenlDs mil raals). p ••••
sando dos ai",,;" AS 5_650.000.00 (e;nco mlIh6e!. selscemos e d:>qü<lnta
mil reais) para RS2.~.OOO.OO (dois m!Itt6n. oIlocentos e dnquenla ma
reais). Para os ele~os do ~ l' do arIiqo 100. d. l.1 n •. 10.40&'02. o
a<qulvamenlO da alleração eOtl"alual da EIREU $e dm no praza de 90
"""",ma) di •• contados da tIl1ça o de'le """"10. S60 PaUlo. lMl4117

Even~SP 35/10 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

CNPJlMF ~ 12.7'1.33210001-06' NIRE: 35.22'.793.518
Ala de Reunllo Ex1r.:10fllinirl. de S6çlu

Data., Hora e Loeal, 05I05I2ll17 b 11:30 li, na eode da lOClellade. na
Estado de São Paulo. Composlçlo d. Mesa, PreaiClenle: SlaR.a Marls
Fe'o'1lI•.• S ••••.etário: Gilson Carlo. Zaqueu. O,dem do DIa, Oellberar
aobre a red'-'Çâo de oap:tal da Sodadada. Oellberaç6es: Redu ••. o capital
eociel por """",dera,,,,,, IX~ 10 oojelO dI oociedada de
RS ~n.577.00 panl RI 77.Sn.oo,"'ndo e ,e<luçio <li RS 400.000.00.
••• ra<luçio do capl:el sert elelIvada .l...-.!a dI dlll'oOOiuç:lo",La1 d" capjtal
em dinheiro pare a sócla EYen Conllruto'. I 1ne0'P"'radora 5.A. 5.10
PIoulo. 05 de mala de 2017. Etren Conllrulofll I If'OCOfpOOD<l<>r& SoA.:
Slella Maria FaYaIe /I Ghon Ca~O$ 2aqulU. EVanpzlr Poort!çlpaç6es
Sooleblrr ••• Uda.: Slena MIris ""VIlaIl GiloOtl ClrIos Zaqueu.

Dlarlo Oficial Emprela,'al

I"I
30 - S~OPaulo. )27 (84),

Solairedirect Holding Brasil S.A.
CNPJlMF N" 22.800.30110001_32 _ NIAE 3S.XlO.n9,~32

AI. d~ Nsetnble'" Co•.•, Orclin,;n~ reallo:'llda em 11 da ~rll d. 2017
l Pa'; Hora. I "".r, 11 de al>ri1 de 2017, h 9 t>oru, na '-.;!e aoclal
d •• C0[nPanflla. na A",nil1ll. Brigltd8iro Fa, ••• Uma, 1338 _ 9" andar_
conjunlo 91, Jardim ~Un$tano. CEP 01.51-001, na cidade !IR 5ao
Paulo, ESlaOC de 510 Paulo.. n. fau.o.a.: Presente os aeiotlllm.

• das ações dlI C~anhla. I/I.~:
) tendo em vista 11 presença de acionista.
l do capital social da Companhia. con!arme
M04nS.IlV • .M..m: Os ecionistlls M!Õgnmn
I S<lntan~ como presidente". Sra. Hilà>a

~~~J~~:~s~~=:"~~
.,,1B~tes ao e:<lIfC:ieio aoc:lI!l enDllfTlldo em
;ao do k:cro liquido <:lo r.JeriCo axen:lc/o, ••
daC"nloanhia.. VI,~: Inldados
~ese anlmidade <» vctoe, •• am

m "Quan egue; (ij EXllrnnaram,'_e_ """'_.OI~ntDSaa.
~ç6es ~ ncal",. da Compar'lhla

iaB::l!f.,;~"m3111016.(il)0s11<:JonlsI1lS
hl\Vtlr~(f trl~ de dillilkndc5.

adolno~B cio ~ enc ••".<lo em
!tll:Na _dO a ''''U'' • como
~ • rminou. S<ll. Pr ••• ldI!nl<! que

••• a aesslo .111"",<11.. p'8S&ftla
. e ,efIOlida ..., ,""o próprio. hBa:

JU
-Presideme; ~Itone Lou1 •••• Ple;$f;nce-
r. SoIelredirect 1-"",,1 M"""9"f'ICnt
asconcel<15 Um. Slo Pauto. 11 de abril'r' .......••..,..~ara Culex Aly Ida S.m ••••• P",sl<lenla; HEtltne

loull" P1elsence. Secnllâria. Jucesp n' 1800.67611704 em 2.50'0412017.
FlIIoIa FI lno Brino G lves. Se<:r..lliril Gen<l.

I I
TB Serviços Transporte Limpeza

GeremciamentoeRec'ursosHumanosS.A.

I CNPJ N"150.rr.!'.I>00lOOOl~l' NlRE 35300444n.9
C.rtldio dI AI.II de Assemblela GIrtII OrdlM,1a

Oele. 110rl e Loeat 1310412017. Bslll tt ••• na ~ eocilll alwade ""
PIIlÇlI Whlloker ~flleado. n' 18.3. 2" _a,. Jaba_ra. Slo Pau
lP. . Edil.1 da ConvocDçio eom Amo a<>s Adoni-as: dtspensada
, çOtl.qçaçtio pela imprensa. na *me do IrI,go 124. G 4' da L.i
6 .o.n~.Quorum de lnstlll ••••~o: p"'sanles os acionialU d<!lonl ••••••
da 101tlUdade ou ações ,epreenGitilllls do capnal sodel. conlorme
.s.Jna1J ••• Dpa$lD.s no Uvro de Pre$ença de AQorúslas. Composlçllo
d. MI.' Dlratotô!l <l0'l Trabllllllos": EdnIl ~ Sil'o'1l. p'&lIidente d.
as.amb!"ôs e Liálll leile da Silva. sebel;!'ia. Ordem do Ola: I) e..a...•..e.
<bcuu'o. ""1aÇ!o do ,alal~iC1 da eemin'sltaçJo. balanço pat_aI a
6emonsi~s linlno,,1_ 'ele'enIes ao •••• ,.,,;010 rondo .m 31112r.!016;
OJ OulrOs assun10s de inle,es •• dI .txiedada. OeIlbefllç6e£: I) Fo<am
apravados. um raaulçón. o relató~o <la direlorla. as <l<I1TlOr15L'aÇ6e
finl •.•••eifal I o oaianço patrimonial, ,al"",nre .0 exerelelo 11nóo em
311l2r.!016. pu~icado no 'COESp. e na "Gazela de S60 Paulo. na edlç!o
de 311O:Y2017. PassanelO ao ilem bJ da otdem do di •• toi dispan •• da
a "sl"'4\:lo do CO •.••e1t>o Fiscal eOtlIonne faculte o ,,,1,,,, 161 da Lei
6.~()4n6.OIn"rvaç6e~ Fineis: 1) QuOrum das delll>e,.çm:,o,provallo

:'=~~~~:.;:s:s=~~".:'~:~2~t~::=~:
Esgllllda a erdem do dia e nada màis lwtendo e !rala'. a Preaidenl8
declara laneartada a sessão. da qu3J lilVllN.se a ~ ••• ro!tI ~l1ldao,
• qual rt:Nlida. achada confo,me pc;,. Iodo. O. ~""'Ifl.Aelonlstlls
'•••• "nl~.: Ge"-Pllt Emp'eendimenlOs, Sef'llços e Pat1id;lDçtI" SA
,epras.ri'ada pot Uóe Lella da Silva •• NeSl"rtlon <la Sil-4 Gomei; UOia
L.eill <lalsrlvll; EICle Matveui da Si •.•.•• !nvenlarianle, e Eunloo dO S!vs
Gemes çunll •. Edna da Silva • ~I" da Ass!fTlDlela: Lklla L<tlla da
SU'o'1l' Sa",lIliria. Jue:esp n' 204.8:31117-9 am 0tV05I2017. Abla Rl\llna
Britto G' M,s' s.erelllrla Geral. !

I
#.') :irilma GAEC Edusação S.A. ~=
I:':" ••• {.... Companh,a"'berta ••.-.""

CNI'JIMF n' 09.288.25210001.32 _ NlRE n.353OO35043a-'--

0.11. H!,.Aa"'l:~~:"~~';1 ~;ss~:~~~o~~I~~I~~~:n ••••••••çb

:c:~:t."io:'a°:.o ~s=~o~~~srDa~:~~~ ~:n~a:
lo Banísia.e Bueno. Daniel GoIdb"fQ! Ryon Cassla Braga. ""_Ido
G,~.cn Traneooo Nl!Yes e Henrlque'Tai",,1ra """ares e Flavia BUlI,,!u,
de A!me1da. "'usem. a Cansell1elra Ai'a Maria FallelrOll das Senlo. O~
nl:. o .•.•••n!a. Presenles. lDmb<'!m. os membros da O~elorla e o aavogadO
Jo.lio Bailsl' Pac:h<leo Anlunes de ci ..•.••"o. Mesl e lnslalaçlo: P,e-
siGl1l11. '("loreeIO Ba1l/$18na 6uena e. Sec:rel.ll'io, JoAo Ballsul Paetteoo
""uneSlde Col\'8lho. O"Ul>erações:iealocad' em 'IOlaçkl • mal6ria
p",.i!la ('" Otllem do <l1a. os mernb<ós do Conlei •.•• de MmlnlSlreçllo
dlsr;u\ir"l". junto .os Diretores. a situaÇ!o finanoelm da CompanhlB Pllfll
Ilquld,r O pn>gfllfTla <le ",campm ~ seu IIBr>c:imenlo. um preludielf a
II';'Cla r.rian""ira". ","paçidade de p;;gamenlo d ••• obrlifaÇ'Oas aSS\lml-

~=i:I~~.,;~r.;:::"~tE~r:'': ~::'::~~'::~::"~::
uludollic:nic:os ",.Ii.edos a ",spe;,,~ <la sllueçêo de c:ab:a e da em.
lê""ia ~ ,ecu",.,. <li.poniveis p'''''' rulizaç:llo do programa. delíblf'au.
-se. PO' i.onenirnl<lade aprovar um programB de equlsiçllo de aç6e1 da

~:~'~~Ie"deC:~~~'d:o;"~~~3~1l~~:~rl~:n:'~=:
eserlllf~e um .•ai", nomnal de amisslo da Compennll fAç6es"J.
,espelta os IImi\ellegais e já o:>n.~era<laS as açOe$ em le:louraria.

~~.rne, .:~od:~=~':P1":n.,~= =~~:'qu":;.
quer pta'JOS ep,avado, pe~ ..•••sembleq. GeflIl O Pr,og'DmIl da re::an~
ora .provadO podMl ser "no.Mdo dentro do peflollO de 12 meses. a
partir da (jata de dhru!çaç:llo desta l!eUt>eração segundo as cond;çOn de.
Ulrttades '/'IOAA""O I. COtlforme requerida pela InSlfUçao CIIM n' ~G7I15.
EnÇft1"fIImenlo: Nadll mais. JUCESP n" 194.282J17"{) em 2710412017.
!via R a'illO Go !Yes- Secratãrill Geral

I I
Even-SP 54/11 EmpreendimentosI Imobiliários Ltda.
CNP.,IJMF n' 13.266.9_210001-68 ,I'IIRE 35.225.133.118~

I Ata de Reunlio ExtrlIoti:linárJe de SócIa.
0'1', Horl 1 Local, d5lOS/2017. h la>30. na _ <li SocIldDClI. no
E!lado delSlo Paulo. Composlção da M,u, Pres:ldame: Gilson C.rloe
Zaqueu. sea.nhr..: SI.lIa Marls Fauale. Ordem do Di" DeSbem, lIOIIfe
e reduçlio li. ""pilei dB Sociedad<!. Dellbenlç6es: Reduzir O eepllal.oclel
por consldio.'IllIm ,'cas.lvo OQ 00l"1O da .ociedade, de AS 1.$64.140,00
pem AS 1jl25.208.oo. senclO a ra<lução'de RS 438.832.00. A '8duç&l do
capl,al 1Ol~ e!!lnvada mediame a eompiansaç!o do oreju1.0 no valor de
AS 1313.932.31 a O r"smme setá devoMdo em cinIluiro /I s6c:l.a Evan
ConS1'lI\ofe , Ineorpo •.• dOf'a S.A. S~o Paulo. 05 de mata de 2017.
Sócias: E"en Conltrulorae !ncorporadofll S.A..: Glson Cerlo. Zaqueull
Sle~a Mar!' F.vale: E...,npar ParlieiplÍç6es Soeifllirla" lida.: Gilson
Ca'los Zaquev/l Slen" Maris Favtlle. I

I

IJava Empresa ~.gncola S/A
CNPJ nO 53.257_71l/i1'OOO1.211

E<lllll _ Convocaçfi" - AaIO@m_ G •••••I E><ttaonl!n'rla
Ca......,.",~OI OI .olonlstae panl A.G..E. e", 1315J2017. h 8:00 rooral. na
sede. em iAllIraquaflllSP. ~~em do o.i~.: al •••~eraçAo dos AIOs Estalu.
l6,ios, para ~1t>il1 dmt~'çlo e e~e:çao d8 nO\lll dl",lOfla. EI1eoolra-
-se ê disp{lsrçAo na $S'lle sodal. doc:umenlOS oonlorma alligol33 da Lei
&ao.ne. Ara'~lllIt1I. 4 de maio de 201~.

I Marlene Oulcin~ Sualdlnl
. DiretoraPresidente (5e fi e 9)

I
I
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULARneste Regional, apto
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme
estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Finalidade: Comprovação de Registros

CPFjCNPJ: 034.646.878-72Categoria: CONTADOR

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nO: 2018/006466

Nome: JOSE AFFONSO
Registro: SP-045694/0.0
Validade: 23/04/2018

~
CFC
~

CRCSP

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br. acessando a opção
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5601.1528.0885.3055

htlps:/Ionline.crcsp.org. br/comum/fiscalizacao/cel1idaolmodelo _2012 .aspx?numero _ cert=20 18006466 1/1

http://www.crcsp.org.br.
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11.3.6.1. 11.
COMPROVAÇÃO DE íNDICE DE lIQUIDEZ CORRENTE IGUAL
OU SUPERIORA 1,0 (UM INTEIRO), APURADO DE ACORDO

COM OS VALORES CONSTANTES DO BALANÇO
SHOPPING DO ADÃO
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•••••••••••• ,. ••• SHOPPING
.'.,". ooCIDADÃO••• 000186

COMPROVAÇÃO DE íNDICE DE L1QUIDEZ CORRENTE

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 01/2017

Objeto: reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT.

Prezados Senhores,

O SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ nO
07.917.303/0001-12, em atendimento ao EDITAL em referência, conforme o balanço
de 31 de dezembro de 2016 constante no documento que atende ao item 11.3.6.1 - I,
comprova que o Indice de Liquidez Corrente é de 1,14, calculado como demonstrado
abaixo:

índice de Iiquidez corrente Ativo circulante 1,14=Passivo circulante
Ativo circulante (AC) = R$ 38.725.987,75
Passivo circulante (PC) = R$ 33.924.510,87

000 41

Ricardo Rasera

al(ayassu
Co 1SP263.043/0-2

Shopping do Cidadão Se
CNPJ 07.9

Diretores: Fernando Antonio Loure

Rua Ramos Batista, 444 I 6º andar I Vila Olimpia I 5ão Paulo I 5P I CEP04552-020
www.shopcidadao.com.br

http://www.shopcidadao.com.br
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11.3.6.1. 11.
COMPROVAÇÃO DE íNDICE DE L1QUIDEZ CORRENTE IGUAL
OU SUPERIOR A 1,0 (UM INTEIRO), APURADO DE ACORDO

COM OS VALORES CONSTANTES DO BALANÇO
SOCICAM
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000188

Socicam~
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
Rua Bela Cintra. 1.149 100 andar cj 101
01415-907 São Paulo-SP
Tel (55 11) 3087 7166
Fax (55 11) 3064 3363
www.socicam.com.br

À

Superintendência de Modernização Institucional
Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN
Comissão Especial de Licitação

Ref.: Concorrência Pública n2 01/2017

Prezados Senhores,

A SOCICAM SERViÇOS URBANOS LTDA. ("CONCORRENTE"), pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.160.400/0001-81, com sede na Rua Bela Cintra, nº 1.149, 10º

andar, Conjunto 101, Consolação, CEP 01415-907, nesta Capital do Estado de São Paulo, vem

comprovar a boa situação financeira em atendimento ao item 11.3.6.1. e subitens - DA

QUALIFICAÇÃOECONÔMICA FINANCEIRA- do Edital em referência:

Ativo Circulante 873.221,21
Liquidez
Corrente ----------------------------------- = ------------------------- = 1,12

Passivo Circulante 777.942,45

Au usto Ricardo Von Ellenrieder
Diretor Adm. Financeiro e Planejamento
RG:9.797.498-5 - SSP/SP
CPF:157.765.238-00

SOCICAM SERViÇOSURBANOS LTDA.
CNPJn.º S7.160.400/oo01-81

Eduardo Buza
Contador
CRC:1SP243887/0-3
R : 19.773.416 - SSP/SP
C F:094.212.288-71

José Mário Lima de Freitas
Dirétor Superintendente
RG: 12.617.634-SSP/SP
CPF:048.426.288-20

0009 :3

http://www.socicam.com.br


----.,
CARTORlO DO 16Q TABEIlAO DE NOTAS h

SAO P,!tILO - SP L
Ru., Au1l.lsta, 16:ll/1642 Ce?:01304-1] 1 I,

I F:~Ío l'ldeu BisolrnÍI'1 - Tabl!li.õI) nl----------.l..-~_.J....-------------I,
IRECONffCü PlJ: StM3.H!\NCA MS) FI 5)1:
!RlU:;USíTI RIC,*OO V(] Ell8iRIEDEl:m\,.,j), li
!JOSE "MIO LI" !J£ fl[IT;~H54?3DO), I'
[OUA.ROOBUZ(.f, NIfi {54~4" 1\
i Sao Paulo. 27 (~ de •.•.'ro de 2017. l-
I EM TEST DA llr.nADE. I:
I I1------ --.----------- n
I AT t Wi-OR E(]NílKI(] H
[00.55. :- "" "4B495549495ll535152 31!
IVAlIDO o E CO SELO DE AUll:IIfICI&AOE Ij
I FI ,H .$ 9,0' ¥; íTlTAl R$ 27,\Xl li
IDm' I OR: '1£,x,mdl'e 11:25:34 Ij

1



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

23/01/2018

•
:: Serviços OnLine :: 0001R9

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto
ao exercicio da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme
estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

•
~
CFC
!l

CRCSP

Certidão nO: 2018/006727

Nome: EDUARDO BUlAM JUNIOR

Registro: SP-243887jO-3 Categoria: CONTADOR

Validade: 23/04/2018

Finalidade: Comprovação de Registros

CPFJCNPJ:094.212.288-71

•

•

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsD.org.br. acessando a opção
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7155.1528.0889.6587

. ~

000941~
{

https:flonljne.crcsp.org.br/comumlfiscalizacao/certid ao/modelo _2012. aspx?n ume ro_ cert=201 8006727 1/1

http://www.crcsD.org.br.
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11.3.6.1. 11.
COMPROVAÇÃO DE íNDICE DE L1QUIDEZ CORRENTE IGUAL
OU SUPERIOR A 1,0 (UM INTEIRO), APURADO DE ACORDO
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o GRUP07B

000191
Praça Whitaker Penteado, 183 - 2° andar.
Jabaquara. São Paulo - SP. CEP: 04307-050
TEL: (11) 2155-9400 I SITE, grupoempresarialtb.com.br

ANÁUSE ECONOMICQ-ANANCEIRA

À
COMISSÃO ESPECIALDE UCITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN" 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMA VAPT VUPT.

Prezados Senhores,

A TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A,
("CONCORRENTE") inscrita no CNPJ n2 60.924.040/0001-51, com endereço sede à Praça Whitaker
Penteado, 183 - 22 andar - Jabaquara - São Paulo - SP, por meio de seu representante legal abaixo
assinado, em atendimento ao disposto no EDITAL, vem apresentar a verificação da boa situação
financeira, conforme indicador contábil abaixo:

lndice de Uquidez Co~nte (LC.)

Ativo Circulante = 125.635.553.02 = 2,85
Passivo Circulante 44.079.430,59

6o

!JSéAffonso
Contador

CRCN2 lSP045694/0-o

Atenciosamente,

,GERENCIAMENTO E RECURSOSHUMANOS S/A ~ ~
CNPJ 60.924.040/0001-51

esterson da 5ilva Gomes
Diretor Técnico

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

PARCERIA INTELIGENTE
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Reconheço por SEMELKANÇA em doe ,COM valor e.Qomieo aIs i
JOse AFFONSO(306290) I Dou fé. Em Te5to~~a verda e.

São Caetano do Sul ~SP, 07111./2017 .15:18:37. .

VlTORtA REGiNA SANTOS DE MAGALHAES i
C6dig

o
seg: 48554950S048495S4953495651S3.QTI)
Valor Unitário: 8,91 Valor Total: 8.91 -.
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11.3.6.1. 111.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO

JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PELOSCARTÓRIOS
DISTRIBUIDORES RESPECTIVOS

SHOPPING DO CIDADÃO
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUiÇÕES CIVEIS

21/1212017 4338481

000193

CERT/DAo N°; 7755536 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sita do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis dota) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas alribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os regislros de dislribuições de PEDIDOS DE
FAL~NCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
19/12/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: •••••••• _ ••••••

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S.A, CNPJ: 07.917.303/0001-12, conforme
indicação constante do pedido de certidão.**********************"'*************************"''''.'''***** •• '''.**

Esla certidão não aponla ordinariamenle os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como aulor{a). São apontados os feilos com siluação em andamenlo já
cadaslrados no sislema informatizado referentes a lodas as Comarcas/Foros Regionais e Dislrilais
do Eslado de São Paulo.

A data de informalização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
nO 53/2015.

Esla certidão só lem validade medianle assinalura digilal.

Esla certidão é sem cuslas.

São Paulo, 21 de dezembro de 2017.

PEDIDO N°:
4338481

Ilm!m~~~~~~~mlll~~~IOO 000948
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ..••. 5P I

Secretaria da Primeira Instância --..-
SPI3 - Di.nXOl-{.,at@ApoiuTé<:,rtico- n:;::r-.:::-"

Praça João f<lelldes Júnior - 20.0 Andar - S<!la 2017. Fone: 112171.6346 - CEP 01501-900 - São Paulo - SP

MARINELE FEITOSA GUIMARÃES PAVÃO, Diretora de
Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - SPI 3,
atendendo a solicitação de

,.. ,
"''''''"' ....~~--

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S.A.
CNPJ 07.917.303/0001-12," ... - ,,' "-::, ". "

'~-t ',. '.k
! -,.... ~., -" ,

}_....,..,....f"'-=~.-.~."'_~~":'-, "... ~ ~.., '. ~ ~ . ~~ . . . ~ "'-=--.- ••.. ~_...,.-..~

CERTIFICA para fins de-Concorrência Pública que as certidões de distribuição cível na
Cómarca de-São PaulO são expedidas. unícamentepelo Serviço'deCertidão Estadual
Civel - SPI 3.4.1" nos termos. da Portari;l .n9 9203/2015,-de .12/11/2015, atual
dEinominaçãodo SerViçoTécnico de Informações Cíveis da' Comarca' de São Paulo, em
façe:da:uriíficação dos •.Cartórios de Disiribuição' Cível. . CERTIFicA .que são
considerados em geral para a expedição de certidões todos os feitos em andamento
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas, Foros Regionais
e Distritais do Estado ~e;São Pa6101 ~ó'siterinos'dóGom~iiicãdo SPI nO 53/2015.
CERTIFICA FINALMENTE que, desde 05/05/2016, as certidões de distribuição civel,
solicitadas pela internet e presencialmente, passaram a ter assinatura digital, nos termos
do Comunicado SPI nO23/2016. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias

Trihunaldl"Jusliça ~
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11.3.6.1. 111.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO

JUDICIAL OU EXTRA JUDICIAL EXPEDIDA PelOS CARTÓRIOS
DISTRIBUIDORES RESPECTIVOS

SOCICA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUiÇÕES CíVEIS

20/12/2017 4334765

CERTIDÃO N°: 7754117 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sita do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FAlf:NCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
19/12/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requeridofonteressado em nome de: ••••••••••••••••

SOCICAM SERVICOS URBANOS lTDA, CNPJ: 57.160.400/0001-81, conforme indicação constante
do ped ido de ce rtidão. ******** ***************"'''''''***************************************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
nO 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017.

PEDIDO N°:
008
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5eCl'etarla da Primeira Instância --..----..~""""
V
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MARINELE FEITOSA GUIMARÃES PAVÃO, Diretora de
Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - SPI 3,
atendendo a solicitação de

CERtl, _ n,",3,e~co . i~~1c~ue ,.~Jdõ~scle~dJstrib~l£ cl a
Comarca de Sao P~u\O~j)aQ'&Pêdldàs,J.lnlca'l)ent~pflIQ1Serylw~certldao Estadual
Ci~~Jf:4],IOS te~,9miJ'~aril~~gRJh~~~1~W~
d~09fl)I~çaO do ServlçW: ,éGl'llbo,cle<lnformaçees:Glvels-cla'Comarcad!l ,SllP"PauIQ,wm
face da unificação dos Cartórios de Distribuição Civel. CERTIFICA que são
considerados em ger~1Pf~a. a e~pediçã~,)de,<f~id(õ~S.!odoslo~ lei!os em andamento
cadastrados no sistema Inform~tizaclo féferehtes!a- !ollas~k Corirarcas, Foros Regionais
e Distritais do Estado de São Paulo, nos termos do Comunicado SPI nO53/2015,
CERTIFICA FINALMENTE que, desde 05/05/2016, as certidões de distribuição civel,
solicitadas pela intemet e presencialmente, passaram a ter assinatura digital, nos termos
do Comunicado SPI nO23/2016. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé,

Prazo de validade des certidão: 90 dias

(NOEMIA FRANÇA AREJANO SOUZA) Escrevente digitei.
(SELMA APARECIDA PIMENTEL) Chefe de Seção Judiciário,

l' (MARINELE FEITOSA GUIMARÃES PAVÃO) Diretora de
a Secretaria da Primeira Instância - SPI 3, subscrevi.

000952



• 000198
COMUNICADO SPI N' 5312015

(Processo n' 14754712010)
(Republlcado com alterações)

A Secretaria da Primeira Instância, por de1enninação da Egrégia Presidência do Tribunal e Egrégia Corregedoria Geral
da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais da Primeira
Instância e Público em geral, que após pesquisa realizada junto aos Ofícios Distribuidores de todo Estado, vemicou-se
que os dados de distribuição necessários à emissão das certidões estão cadastrados no sistema informatizado a partir
das seguintes datas:

•

•

•

FORO/COMARCA DATA DE INFORMATIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR

Foro Distrital de América Brasiliense 08/04/1999

Foro Distrital de Artur Nogueira Todos os feitos cadastrados no sistema infonnatizado

Foro Distrital de Arujá 01/01/1995

Foro Distrital de Bastos 20/10/1999

Foro Distrital de Bertioga Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Brás Cubas Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Buri Todos os feitas cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Caieiras 30/0411999

Foro Distrital de Cajamar 15/03/1995

Foro Distrital de Campo Umpo Paulista 20/04/1999

Foro Distrital de Conchal Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Embu-Guaçu 12/08/1996

Foro Distrital de Ferraz de Vasconcelos 20/08/1993

Foro Distrital de Flórida Paulista Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Guararema 16/0611994

Foro Distrital de Hortolândia Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de lacanga Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de lbaté 18/04/2000

Foro Distrital de lepê 27/12/1999

Foro Distrital de IIhabela Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Itaberá 27/0811999

Foro Distrital de ltajobi 23/07/1999

Foro Distrital de Itariri 30/04/1999

Foro Distrital de Itatinga 26/07/1999

Foro Distrital de ltirapina 25/04/2005

Foro Distrital de Itupeva Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Jandira 12/05/1999

Foro Distrital de Jarinu 20/04/1999

Foro Distrital de Louveira Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Macaubal Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

. Foro Distrital de Nazaré Paulista Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Neves Paulista 05/05/1999

Foro Distrital de Ouroeste Todos os feitas cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Paranapanema 11/0111999



• 000199

•

•

•

Foro Distrital de Pariquera Açu 26/04/1999

Foro Distrital de Paulínia 24/10/1997

Foro Distrital de Pinhalzinho 01/03/2005

Foro Distrital de Piquete 08/07/1999

Foro Distrital de Pirangi Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Rio das Pedras 19/05/1999

Foro Distrital de Rio Grande da Serra Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Roseira 09/06/1999

Foro Distrital de Salto de Pirapora Todas os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Sales6polis 28/04/1999

Foro Distrital de São Sebastião da Grama 2211211998

Foro Distrital de Tabapuã Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Foro Distrital de Vargam Grande Paulista 03101/2000

Foro Distrital de Vicente de Carvalho 01/06/1998

Foro Regional de Vila Mimosa Todos os feitos cadastrados no sistema infonnatizado

Fórum de Adamantina 19/10/1999

Fórum de Aguai 16/08/1999

Fórum de Águas de lindóia 01/03/2006

Fórum de Agudos 2211011999

Fórum de Altinõpolis 09/1211999

Fórum de Americana 01/09/1993

Fórum de Amparo 15/08/1994

Fórum de Andradina 22109/1993

Fórum de Angatuba 01/07/1999

Fórum de Aparecida 14/10/1993

Fórum de Apiaí 1211111993

Fórum de Araçatuba 28/09/1993

Fórum de Araraquara 30/09/1993

Fórum de Araras 22109/1993

Fórum de Assis 11/11/1993

Fórum de Atibaia 20/08/1993

Fórum de Auriflama 30/09/1993

Fórum de Avaré 1211111993

Fórum de Bananal 0810611999

Fórum de Bariri 02110/1998

Fórum de Barra Bonita 21/07/1999

Fórum de Barretos 03/01/1994

Fórum de Barueri 02109/1993

Fórum de Batatais 10/1211999

Fórum de Bauru 14/05/1993
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•

•

•

Fórum de Bebedouro 05/10/1993

Fórum de Bilae 16/09/1999

Fórum de Birigüi 29/09/1993

Fórum de 80ituva 29/04/1999

Fórum de Borborema 05/04/1999

Fórum de Botucatu 01/01/1995

Fórum de Bragança Paulista 20/08/1993

Fórum de Brodowski 02/01/2000

Fórum de Brotas 08/07/1999

Fórum de Buritama 20/01/1995

Fórum de Cabreúva 15/02/2000

Fórum de Caçapava 15/10/1993

Fórum de Cachoeira Paulista 18/07/1994

Fórum de eaconde 01/08/2000

Fórum de Cafelândia 14/09/1999

Fórum de Cajuru 09/12/1999

Fórum de Campinas 08/10/1992

Fórum de Campos do Jordão 18/10/1993

Fórum de Cananéia 28/04/1999

Fórum de Cândido Mota 02/12/1994

Fórum de Capão Bonito 11/11/1993

Fórum de Capivari 19/05/1999

Fórum de Caraguatatuba 10/06/1999

Fórum de Carapicuíba 09/09/1993

Fórum de Cardoso 04105/1999

Fórum de Casa Branca 18108/1999

Fórum de Catanduva 05/10/1993

Fórum de Cerqueira César 28/09/1999

Fórum de Cerquilho 18/02/1999

Fórum de Chavantes 04/11/1999

Fórum de Colina 06/0411999

Fórum de Conchas 27/05/1999

Fórum de Cordeirópolis 26/05/1999

Fórum de Cosm6polis 01/01/2003

Fórum de Cotia Cíveis e Criminais a partir de 1969
Execucões Fiscais a partir de 04/05/1993

Fórum de Cravinhos 19/11/1999

Fórum de Cruzeiro 15/10/1993

Fórum de Cubatão 31/03/1998

Fórum de Cunha 07/06/1999

Fórum de Descalvado 19/0811999

Fórum de Diadema 02/12/1992

00D9 i5..•..
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Fórum de Dois Córregos 02101/1995

Fórum de Dracena 10/11/1993

Fórum de Duartina 21/10/1999

Fórum de Eldorado 27/0411999

Fórum de Embu das Artes 20/09/1993

Fórum de Espirito Santo do Pinhal 16/08/1999

Fórum de Estrela O'Oeste 18/01/1995

Fórum de Fartura 25/08/1999

Fórum de Femandópolis 27/10/1993

Fórum de Franca 2211211993

Fórum de Francisco Maralo 23/09/1993

Fórum de Franco da Rocha 30/04/1993

Fórum de Gália Todas os feitos cadastrados no sistema informatizado

Fórum de Garça 08111/1993

Fórum de General Salgado 0210211999

Fórum de Getulina 15/09/1999

Fórum de Guaíra 16/11/1999

Fórum de Guará 17/11/1999

Fórum de Guararapes 24/09/1993

Fórum de Guaratinguetá 13/10/1993

Fórum de Guariba 08104/1999

Fórum de Guarujá 01/01/1997

Fórum de Guarulhos Todas os feitos cadastrados no sistema informatizado

Fórum de Ibitinga 07/10/1997

Fórum de Ibiúna 03/09/1993

Fórum de Igarapava 23/04/1999

Fórum de Iguape 23/04/1998

Fórum de Ilha Solteira 22108/1996

Fórum de Indaiatuba 11/05/1999

F6rum de lpauçu 04111/1999

Fórum de Ipuã 16/11/1999

Fórum de ttaí 25/08/1999

Fórum de Uanhaém 24/0211999

Fórum de Itapecerica da Serra 05/0811993

Fórum de Itapetininga 25/01/1995

Fórum de Itapeva 11/11/1993

Fórum de ltapevi 1210511999

Fórum de Itapira 23/09/1993

Fórum de Itápolis 0510411999

Fórum de Itaporanga 26/0811999

Fórum de Itaquaquecetuba 28108/1993
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Fórum de Itararé 26/08/1999

Fórum de Itatiba 01/08/1987

Fórum de Itu 1210811993

Fórum de Ituverava 26/04/1999

Fórum de Jaboticabal 01/10/1993

Fórum de Jacareí 08/10/1993

Fórum de Jacupiranga 27/04/1999

Fórum de Jaguariúna 19/04/2005

Fórum de Jales 27/10/1993

Fórum de Jardinópolis 09/1211999

Fórum de Jaú 01/10/1993

Fórum de José Bonifácio 06/05/1999

Fórum de Jundiaí 19/10/1992

Fórum de Junqueirópolis 30/11/1994

Fórum de Juquiã 29/04/1999

Fórum de Laranjal Paulista 17/0511999

Fórum de Leme 09/09/1993

Fórum de Lençóis Paulista 04106/1998

Fórum de Umeira 13110/1993

Fórum de Lins 24111/1992

Fórum de Lorena 14110/1993

Fórum de Lucélia 19/10/1999

Fórum de Macatuba 21/07/1999

Fórum de Mairinque 01/06/1999

Fórum de Mairiporã 20/08/1993

Fórum de Maracaí 09/03/1995

Fórum de Marília 09/11/1993

Fórum de Martinópolis 25/11/1999

Fórum de Matão 05/10/1993

Fórum de Mauá 22/09/1993

Fórum de Miguelópolis 16/11/1999

Fórum de Miracatu 23/04/1999

Fórum de Mirandópolis 16/09/1999

Fórum de Mirante do Paranapanema 24/11/1999

Fórum de Mirassol 25/10/1993

Fórum de Mococa 19/1211997

Fórum de Mogi das Cruzes 10/1211992

Fórum de Mogi Guaçu 23/09/1993

Fórum de Mogi Mirim 21/09/1993

Fórum de Mongaguá 19/11/1997



• 000203

•

•

•

Fórum de Monte Alto 07/04/1999

Fórum de Monte Aprazível 0BI10/1997

Fórum de Monte Azul Paulista 06/04/1999

Fórum de Monte Mor 11/05/1999

Fórum de Morro Agudo 18/11/1999

Fórum de Nhandeara 05/05/1999

Fórum de Nova Granada 09109/1998

Fórum de Nova Odessa 01/01/2002

Fórum de Novo Horizonte 07/02/1995

Fórum de Nuporanga 17111/1999

Fórum de Olímpia 25/10/1993

Fórum de Qr1ândia 18/11/1999

Fórum de Osasco 15/12/1992

Fórum de Osvaldo Cruz 29/11/1994

Fórum de Ourinhos 12/11/1993

Fórum de Pacaembu 16/09/1998

Fórum de Palestina 0310511999

Fórum de Palmeira O'Oeste 28/10/1993

Fórum de Palmital 13/09/1999

Fórum de Panorama 19/10/1999

Fórum de Paraguaçu Paulista 03/11/1999

Fórum de Paraibuna 14/06/1999

Fórum de Patrocínio Paulista 01/0112006

Fórum de Paulo de Faria 19/01/1995

Fórum de Pederneiras 18/1011999

Fórum de Pedregulho 17/11/1999

Fórum de Pedreira 01/01/2004

Fórum de Penápolis 01/10/1993

Fórum de Pereira Barreto Civel- 23/09/1993
Criminal 01/01/1987

Fórum de Peruíbe 27/05/1994

Fórum de Piedade 01/0611999

Fórum de Pilar do Sul 14/05/1999

Fórum de Pindamonhangaba 18/10/1993

Fórum de Piracaia 01/01/1997

Fórum de Piracicaba 08/0911993

Fórum de Piraju 24/0811999

Fórum de Pirajuf 14/09/1999

Fórum de Pirapozinho 31/03/1999

Fórum de Pirassununga 09/09/1993

Fórum de Piratininga 22/10/1999

Fórum de Pitangueiras 18111/1999
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Fórum de Poá 24/0311993

Fórum de Pompéia 20110/1999

Fórum de Pontal 01/09/2006

Fórum de Porangaba 27/05/1999

Fórum de Porto Feliz 2610111995

Fórum de Porto Ferreira 0310311999

Fórum de Potirendaba 05/05/1999

Fórum de Praia Grande 28/12/1993

Fórum de Presidente Bernardes 25/1111999

Fórum de Presidente Epitácio 24/11/1999

Fórum de Presidente Prudente 14/06/1993

Fórum de Presidente Venceslau 24/11/1999

Fórum de Promissão 15/0911999

Fórum de Quatá 2311111999

Fórum de Oueluz 0910611999

Fórum de Rancharia 23111/1999

Fórum de Regente Feijó 25111/1999

Fórum de Registro 10/11/1993

Fórum de Ribeirão Bonito 08/0711999

Fórum de Ribeirão Pires 22/09/1993

Fórum de Ribeirão Preto 01/06/1993

Fórum de Rio Claro 30/12/1993

Fórum de Rosana 24111/1999

Fórum de Salto 12/08/1993

Fórum de Santa Adélia 08/04/1999

Fórum de Santa Bárbara D'Oeste 1010911993

Fórum de Santa Branca 12/01/1995

Fórum de Santa Cruz das Palmeiras 18108/1999

Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo 05/11/1999

Fórum de Santa Fé do Sul 28/10/1993

Fórum de Santa Isabel 20109/1993

Fórum de Santa Rita do Passa Quatro 19108/1999

Fórum de Santa Rosa de Viterbo 02/08/1994

Fórum de Santana de Parnaíba Todos os feitos cadastrados no sistema informatizado

Fórum de Santo Anastácio 24/1111999

Fórum de Santo André 10109/1992

Fórum de Santos 03101/1994

Fórum de São Bento do Sapucaí 09/0611999

Fórum de São Bernardo do Campo 26/10/1992

Fórum de São Caetano do Sul 09111/1992
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Fórum de São Cartos 29/09/1993

Fórum de São João da Boa Vista 23/09/1993

Fórum de São Joaquim da Barra 10/1211999

Fórum de São José do Rio Pardo 15/04/1999

Fórum de São José do Rio Preto 26/10/1993

Fórum de São José dos Campos 08/10/1993

Fórum de São Luis do Parartinga 10/0611999

Fórum de São Manuel 18/10/1999

Fórum de São Miguel Arcanjo 25/05/1999

Fórum de São Paulo - Capital 01/0111986

Fórum de São Pedro 04/03/1999

Fórum de São Roque 31108/1993

Fórum de São Sebastião 2211211998

Fórum de São Simão 17/11/1994

Fórum de São Vicente 07/06/1994

Fórum de Serra Negra 30/03/1999

Fórum de Serrana 09/1211999

Fórum de Sertãozinho 04/06/1993

Fórum de Socorro 01/06/1999

Fórum de Sorocaba Cível e Juizado Especial Cível a partir de 0210112000
Criminal e Juizado Esoecial Criminal a oartir de 02101/1996

Fórum de Sumaré 08/09/1993

Fórum de Suzana 16/03/1993

Fórum de T aboão da Serra 12103/1993

Fórum de T ambaú 19/08/1999

Fórum de T anab; 1810111995

Fórum de Taquarilinga 0611011993

Fórum de Taquarituba 25/0811999

Fórum de Taluí 13/0811993

Fórum de Taubaté 1311011993

Fórum de Teodoro Sampaio 2411111999

Fórum de Tietê 14/0511999

Fórum de Tremembé 2510611999

Fórum de Tupã 0911111993

Fórum de Tupi Paulista 10111/1993

Fórum de Ubatuba 2811112003

Fórum de Urânia 04/05/1999

Fórum de Urupês 0610511999

Fórum de Valinhos Todos os feitos cadastrados no sistema infonnatizado

Fórum de Valparafso 2910911993

Fórum de Vargem Grande do Sul 17/08/1999

Fórum de Várzea Paulista 20108/1993

00091
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Fórum de Vinhedo 26/0311999

Fórum de Viradouro 18111/1999

Fórum de Votorantim 14/05/1999

Fórum de Votuporanga 17/0211994

COMUNICA ainda que a partir de 24/08/2015 serão disponibilizadas as Certidões de Distribuição Estadual para pedido
via internet, nos seguintes modelos:

A) Certidões Cíveis

N' NOME DO MODELO

52 CERTIDÃO CiVEL ON UNE

54 CERTIDÃO DE INVENTÁRIOS ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS ON UNE

58 CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERACÕES - ON UNE

Estas certidões apontarão todos os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado
referentes a todas as Comarcas, Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo, conforme datas informatização
constantes na tabela acima. A unidade responsável pela análise e expedição das certidões solicitadas pela intemet é a
spr 3.4.1 - Serviço de Certidão Estadual Cível;

B) Certidões Criminais

N' NOME DO MODELO

6 CERTIDÃO CRIMINAL - ON UNE

3 CERTIDÃO CRIMINAL PARA FINS ELEITORAIS ON UNE

Estas certidões apontarão todos os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado
referentes a todas as Comarcas, Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Será possível o cadastro de pedido via internet para pesquisados nascidos a partir de 1969, esta data é compatível
com a informatização dos dados de distribuição criminal apenas da Comarca da Capital. Caso seja verificado que o
pesquisado completou 18 anos antes da data de informatizaçáo constante da tabela acima, deverá solicitar a certidão
presencialmente na Comarca ou Foro Distrital de interesse que será expedida após consulta nas fichas manuais.

A unidade responsável pela análise e expedição das certidões solicitadas pela internet é a SPI 3.4.2 - Serviço de
Certidão Estadual Criminal.

C) Certidões de Execuções Criminais

N' NOME DO MODELO

94 CERTIDÃO DE EXECUCÕES CRIMINAIS ON UNE

97 CERTIDÃO DE EXECUr.ÕES CRIMINAIS PARA FINS ELEITORAIS ON UNE

Estas certidões apontarão os feitos de execução criminal distribuídos nas Unidades Regionais do Departamento
Estadual de Execuções Criminais. A unidade responsável pela analise e expediçáo das certidões solicitadas pela
Internet é a Unidade Regional da l' RAJ (DEECRIM).

A partir do dia 24/0812015 as Certidões de Execuções Criminais e as Certidões de Execuções Criminais para Fins
Eleitorais serão disponibilizados para pedido exclusivamente pela internet, ressalvada a hipótese do solicitante não
possuir os dados necessários ao preenchimento do formulário eletrônico.

Em caso de insuficiência de dados para cadastro do pedido eletrônico, o pedido deverá ser formulado junto à Unidade
Regional do DEECRIM,

Serão disponibilizados para pedido presencial os seguintes modelos:

1. Certidões Cíveis em geral

• N'
55 CAPITAL - CiVEL - COM FICHAS

NOME DO MODELO

0009
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66 CAPITAL -INVENTARIOS E ARROLAMENTOS - COM FICHAS

93 CAPITAL - FINDOS E EM ANDAMENTO - SEM FICHAS

71 CAPITAL - FINDOS E EM ANDAMENTO - CCM FICHAS

53 CAPITAL FALÊNCIAS - COM FICHAS

25 INTERIOR - CíVEL - SEM FICHAS

56 INTERIOR - CíVEL - COM FICHAS

67 INTERIOR - INVENTARIOS E ARROLAMENTOS - SEM FICHAS

26 INTERIOR -INVENTARIOS E ARROLAMENTOS - COM FICHAS

75 INTERIOR - FINDOS E EM ANDAMENTO - SEM FICHAS

69 INTERIOR - FINDOS E EM ANDAMENTO - COM FICHAS

19 INTERIOR - FALÊNCIAS - SEM FICHAS

59 INTERIOR - FALÊNCIAS - COM FICHAS

Os modelos cíveis disponibilizados para pedido presencial deverão ser utilizados quando as certidões cíveis tiverem
que ser expedidas gratuitamente Qule quando tiver que ser feita a pesquisa em fichas manuais. Os modelos 75 e 69
estão disponíveis para pedido pelo próprio pesquisado ou seu representante legal.

A partir de 08109/2015 não será admitido pedido presencial das certidões cíveis em geral que forem expedidas
mediante o recolhimento de taxa e não necessitarem pesquisa nas fichas manuais, bem como nas Comarcas em que
todos os feitos estão cadastrados no sistema informatizado, ressalvada a hipótese do solicitante não possuir os dados
necessários ao preenchimento do formulário eletrônico.

2. Certidões Criminais

N' NOME DO MODELO

1 CAPITAL - CRIMINAL PARA FINS JUDICIAIS

8 CAPITAL - CRIMINAL - COM FICHAS

4 CAPITAL - CERTIDÃO CRIMINAL PIFINS ELEITORAIS - COM FICHAS

2 INTERIOR - CRIMINAL PARA FINS JUDICIAIS

7 INTERIOR - CRIMINAL

5 INTERIOR - CERTIDÃO CRIMINAL P/FINS ELEITORAIS

Os modelos de Certidões Criminais (8, 4, 7 e 5 serão utilizados sempre que o pesquisado tiver comptetado a
maioridade antes da data de informatização do Foro. Os modelos 1 e 2 estão disponíveis apenas para pedido
presencial feito pelo próprio pesquisado ou seu representante legal.

Nos lemos do Comunicado SPI nº 51/2014 não é permitido pedido presencial na Comarca da Capital para os nascidos
a partir de 1969. A partir de 08/09/2015 não serão admitidos pedidos presenciais para os nascidos a partir de 1969 nas
Comarcas do Interior, salvo nos casos em que o pesquisado complelou a maioridade penal antes da data de
informatização do Foro ou na hipótese do solicitante não possuir os dados necessários ao preenchimento do formulário
eletrônico.

3. Certidão de Execução Criminal

N'
96

NOME DO MODELO

CERTIDAo DE EXECU"'ÕES CRIMINAIS PARA FINS JUDICIAIS

O pedido de Certidão de Execuções Criminais para Fins Judiciais, requisitada judicialmente ou solicitada pelo próprio
interessado ou seu representante legal, deverá ser dirigido à Unidade Regional da respectiva RAJ(DEECRIM).

COMUNICA ainda que não há qualquer alteração na rotina de expedição das Execuções Criminais expedidas pela
Vara ou Ofício de Execuções Criminais - SIVEC.

COMUMCA finalmente que os modelos atualmente utilizados serão colocados fora de uso e que a emissão das
certidões estará suspensa no dia 21/08/2015 para treinamento e suporte de dúvidas.
As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail spLapoio@tjsp.jus.br.

00096~
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11.3.6.1. 111.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO

JUDICIAL OU EXTRA JUDICIAL EXPEDIDA PELOSCARTÓRIOS
DISTRIBUIDORES RESPECTIVOS
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÓES CíVEIS

20/12/2017

00020"1
4327678

CERTIDÃO NO: 7751476 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
19/12/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ••••••••••••••••

TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A.,
CNPJ: 60.924.040/0001-51, conforme indicação constante do pedido de certidão .••••••••••••••••

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as ComarcaslForos Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
nO 53/2015.

Esta certidão s6 tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017.

\
PEDIDO N°:

4327678
IDI~mil~III~im~~~DII~m 000964
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0210
"'SPITRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

. S~c:,etaría da Primeira iTlstânc;a

MARINELE FEITOSA GUIMARÃES PAVÃO, Diretora de
Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -- SPI 3,
atendendo a solicitação de

j;~il';l '\ \ I" i I'.'~ , i

IIDR.-TB;~.;S€RV!Ç':Gs;(i-fRANl) -
HuIViAflioss,'A
CNPJ,.GO,9Ú:Ó40

CERTIFIGApara fi~;ldci,_
C~~£ff$1l,~"1,~~1*~Çlô"\~( ,.,fl~",gj,ca' ~~~ç, '",",~,,~
C'W_~J~~8r~,M!;I ,~GsSterm,6r-J'd~Pertar 203!2€H 5~e~1 ,~'u __,~gtD,al
denominação do Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo, em
face da unificação dos Cartórios de Distribuição Civel. CERTIFiCA que são
considerados em ger11b1~a ai e&pédi~ãJ ,Id~ Urt~llõks; ib~os là~feitos em andamento
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas, Foros Regionais
e Distritais do Estado de São Paulo, nos termos do Comunicado SP! n° 5312015
CERTIFICA FINALMENTE que, desde 0510512016,as certidões de distribuição cível.
solicitadas pela internet e presencialmente, passaram a ter assinatura digital, nos termos
do Comunicado SPI nO2312016,NADA MAIS, O referido é verdade e dá fé,

pra~alídade desta certidão: 90 dias

sJP1Úllil!05de dezembro de 2017

EU\ \\,jt ~ (OCIMAR PATRICIO DA LUZ) Escrevente digitei.
Eu,~':'-=--\__ (SELMA APf;,RECIDA PiMENTEL) Chefe de Seção Judiciário,

,<.! ,------- .'
COdI6r1. --L_
é---"~,,.::-,;'~---, (MARiNELE FEITOSA GUIMARÃES PAVÃO) Diretora de
Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância - SPI3, subscrevi.

Esta certidão é sem cusias,
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11.3.6.1. IV.

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DA GARANTIA DE
PROPOSTA, NOS TERMOS DESTE EDITAL
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APOUCE
DE SEGURO GARANTIA

NOME:
ENDEREço:

CEP:

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PlANEJAMENTO
R 82 400 - SETOR CENTRAL

74.015.908 CIDADE: GOIANIA

APÓUCE N';

RAMO;

PROPOSTA:

I' 11" • I

CPF OU CNPJ:

0306920189907750200332000

0775 - SEGUROGARANTIA - SETOR PU8UCO

427.949

02.476.034/0001 -82

UF: 60
DADOS DO TOMADOR

NOME:
ENDEREÇO:
CEP,

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁnCA SA
RUA RAMOS BATISTA, 444 - 6~ ANDAR - VILA OllMPIA
04.552-020 CIDADE: SÃo PAULO

CPF OU CNPJ: 07,917,303/0001-12

Uf: SP
DADOS 00 CORRETOR

NOME: ANLÁNOIA CORRETORA DE SEGUROS lTDA CPFOUCNPJ: 10.864.60010001-80 SUSEP:100638S35
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA I MODALIDADE

UMITE MAxiMO DE GAAANT1A (lMG): R$15.000.000,OO - Quinze Milhões de Reais
MOOAUOADE: Garantia Licitarrte
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo ue a se uradora se res nsabilizará erente o s urado em tu" ão do a amemo de indeniza ão.

I: I t

Este seguro lIarante a Indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro
do prazo estabelecido na Concmrencia Pública nO 01/2017 decorrente do Processo n." 201500005004020, tendo como objeto, Parceria Públíco-Privada, Na Modalidade Concessão
Administrativa, Destinada À Reestruturação, Am lia ão, Qualifica ~o, Im ama ão, O ra -o EGestãoDas Unidades V t Vu t 00 Estado De Goiás.

•:. " I •I '

lMPORTANctA SEGURADA

R$ 15.000.000,00

COBERTURA
'8 licitante

Iica fran uia a nenhuma das coberturas contratadas

CUSTODOSEGURO
Prêmio UQu!do A$ 25.000,00

Adlclonal de Fracionamento A$ 0,00

CUstode Ap~ice A$ 0,00

IOF A$ 0,00

Prêmio Total A$ 25.000,00

ice.
I 'lI I".

""""'"1

~MIOUQIJlDO
R$ 25.000,00

o .0

FORMA DE PAGAMENTO ~ BOlETO

V."
R$ 25.000,00

INICIODEVJàCIA
09101/2018

Vencimento
08I01f2OlB

RM DE vtGENClA
09105/2018

_.-~.-_. ---~ -'" --.- ~_. ~~-~~
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 4n/13 e Processo Susep 15414.90013812014.20, O
Registro deste plano na Susep não Implica, por parte da hrtarqula, Incentivo ou recomendação à sua comerclaUzação, O Processo deste plano e a situação cadastral do(s)
Corretor(es) desllI Seguro poderão ser consultados no slte www.susep.gov.br. por meio dos numeros de registros informados nesta apôlice, ou pe/o telefone SUSEP de atendimento
ao publiro 0800 021 8484 (ligação gratuita),
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Oocumerrto eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24108/2001, Que

instituiu a Infraestrutura de Chaves PUblicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante

EC. n" 32 de 1110912001. Art2". Art,1°. - Rca instituida a infraestrutura de Chaves

PUblicas Brasileira ~ ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade

furidlca de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das

apIJcações (jue utifJzem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.

A autenticldade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica
deve ser verfficada no endereço Irttps:/twww.potteocial.com.br/autenticidade. No sita,
informe o ti" da Apólice: 03069201B99077502oo3320oo e o Contnje bl1:erno:
OOA860030EBCOB05. Apóse sete dias Uteis da emissão, este documento poderá
tamDém ser verificado no site da Susep: MVW,susep.gov.br sob o n" de documento
030692018009900750200332000000.

I
Direto,.~~J_.__...e.tftInc."'D_

Belo Horizonte, 04/01t201B 11:05:00

;-;-~
João de Um a Géo Neto

Diretor

http://www.susep.gov.br.
http://Irttps:/twww.potteocial.com.br/autenticidade.
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CONDIÇÕES GERAIS

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

1. OBJETO
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador

perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo
com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de
participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. processos administrativos;
11. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
111. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa;
IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos
em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINICÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de

Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas

de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade e/ou

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública

, Jurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vinculo e a ~
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modifica ções na apólice
de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e
que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não
a procedéncia da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuizos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
Dosicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os poss iveis valores a

em indenizados. ~
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, cumpriment

POITENClAl SEGURADORAS/A CQDlGOSUSEP03069 www.pottenclal.com.br.Ouvidot1a: 0800-2001080 ouvldoria@pottencialcom.br
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das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para
.ações que impliquemmodificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas
uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco,
ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a
correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo,
o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,

•
unicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente

istêncíade cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

aceitação da proposta.

Página 03 de 09
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4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. ~

5. PRI::MIODO SEGURO:

•
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio á seguradora por todo o prazo d

ncia da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
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APÓUCE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE N';

RAMO;

PROPOSTA:

000215
0306920189907750200332000

0775 - SEGUROGARANTIA - SETOR PUBLICO

427.949

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a
seguradora recorrer á execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas,
com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia
útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou
seu representante, observada a antecedência minima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do
respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um

contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas
as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA. RECLAMACÃO E CARACTERIZACÃODO SINISTRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada

-'dalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser

apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação

e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

causados ~

principal deverá

INDENIZACÃO:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,

sob a sua integral responsabilidade; e/ou
11 - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou multas

:dimplênciado tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato

8.
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ocorrer dentro do prazo maxrmo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento
solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem
completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil
subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuizo e/ou da multa objeto
da reclamação do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora
qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

!J. ATUALlZACÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecunlanas da seguradora, inclusive da indenização nos

termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,
acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a
substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes
da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva
liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
"- impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais ~
valores devidos no contrato. '\

10. SUB-ROGACÃO:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em preju ízo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:
O segurado perderá o direito à indenízação na ocorrência de uma ou mais das seguintes

hipóteses:
I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; , ' ~
11 Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos d

Jponsabilidade do segurado;
111• Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
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IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equíparável ao dolo praticados pelo segurado,
pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro;

VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé
circunstáncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORR~NCIA DE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto

deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum .• CONCORR~NCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia
deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

na mesma modalidade para cobrir o objeto

14. EXTINCÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes

eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3.
destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

11 - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
111 quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da

apólice;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincula ção da

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

•
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas

dições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia

somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no
parágrafo 4" do artigo 56 da Lei N" 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n" 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado

ou da seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hípótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no

máximo. além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

•
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Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias

% do prêmio
Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias

% do prêmio

15/365
30/365
45/365
60/365
75/365
90/365
~365
.365
135/365
150/365
165/365
180/365

13
20
27
30
37
40
46
50
56
60
66
70

195/365
210/365
225/365
240/365
255/365
270/365
285/365
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

73
75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser

resolvidas:
I - por arbitragem; ou
11 - por medida de caráter judicial.

•
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de U

tragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência 1\
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se
comprometendo a resolver todos os seus Iitigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo
Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n09307,de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRICÃO:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicilio deste.

19. DISPOSICÕES FINAIS
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. ~

•
19.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência às 24hs das datas para tal fi

es indicadas.
19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou

recomendação à sua comercialização.
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19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br
<http://www.susep.gov.br>. por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDiÇÕES ESPECIAIS

JURO GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO:
Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,

pelos prejuizos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas
condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINICÕES:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6' da

Lei
n'8.666/93.

3. VIG~NCIA:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato
principal.

4. RECLAMACÃO E CARACTERIZACÃO DO SINISTRO:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomadol

udicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo ~
estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;
Cópia do termo de adjudicação;
Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuizos

sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no

item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relat ório final de
regulação;

5. RATIFICACÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que

alteradas pela presente Condição Especial.
não
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CONDIÇÃO PARTICUlAR - ANTlGORRUPÇÃO
CLAUSULAS PARTICULARES

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões
e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de
normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas,
controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares,
funcionáriose/ou prepostos.
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o presente endosso prorroga li término de vigência da Apólice para 15!05f.1018, A POffiNClAl SEGURADORA S/A garante ao SEGURADO as obrigações firmadas pelo TOMADOR até
o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas Que são partes integrantes e inseparáveis deste Endosso. Ratificam-se todos os dados e dizeres da Apólictl
gue não loram alterados por este endosso.

His!óriCtl"0306920189907750200332000 de 04/0112018 0306920189907750200332001 de 1110112018.
DADOS DO SEGURADO

NOME:
ENDEREço:

"'"
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PlANEJAMENTO
R 82 4004 SETORCENTRAL
74 015-908 aBADE- GOIANIA

CPF OU GNPJ: 02.476.03410001-82

UF: GO
DADOS DO TOMADOR

NOME:
ENDEREço:
CEP,

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIçoS E INFORMÁTICA SA
RUA RAMOS BATISTA, 444 • 6" ANDAR - VILA OUMPIA
04.552-020 CIDADE: sÃO PAULO

CPF OU CNPJ: 07.917.30310001-12

UF: SP
DADOS 00 CORRETOR

NOME: RNlÂNDlA CORRETORADE SEGUROSLIDA CPFOUCNPJ: 10.864.690/001)1 -80 SUSEP:1OO638935
LIMITE MAXIMO DE GARArJTIA 1MODALIDADE

UMrrE MÁXIMO DEGARANTIA(lMGr R$15.000.000,OO - Ouinze Milhões de Reais
MODALIDADE: Garantia Licitante

O limite Máximo de Garantia li o valor máximo que a seguradora se reSpOnsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenlzação.

OBJETO DO ElmOSSO

AM DEVlG~CIA

15/0512018

Vem:lmentD
21/01/2018

10/0512018

INfcm DEVlG£NClA

"I I

FORMADEPAGAMENTO. BOlETO

V,""
R$1.045,OO

.' I II..-
1

Ice

RS 1.045,00

R$O,OO

R$O,OO

AS 0,00

R$ 1.045.00

seguro garante a indenização, até o valor da garamla fixado na apôlice, se o Tomador adjUdicatário se recusar a assinar o Contrato Princlpal, nas condições propostas. dentro
o estabelecido na Concorrência Pública n" 0112017 deCllrrente do Processo n." 201500005004020, tendo como objeto, Parceria Público-Privada, Na Modalidade Concessão
trativa Destinada À Rees .0, Am la -o Qualifica ão.lm \anta .0 ra.o E Gestão Das Unidades Va t Vu 00 Estado DeGoiás.

• " I 'I' I ,',

IMPORTANClASeGURADA ~MIO UQUIDO

RS 15.000.000,00 R$1.045,00

COBERTURAS

CUSTO DO SBJURO

Prêmio líquidO

Adicional de Fracionamento

Custo de Apólice

IOF

Prêmio Total

Gara!llla Licitame

Hão se lca fran uia a nenhuma das coberturas contratadas

Susep • Supertntendêncla de Seguros Privados - Au1arqlJia Federal responsável pela fiscalização, nomalização e contmle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,
captalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovadri em conformidade com a Circular Susep 4n/13e Processo Susep 15414.90013812014-20. O Registro
deste plano na Susep nâo implica, por parte da Autarquia. i!lcentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral doIs) Corretor(es) deste
Seguro poderão ser consultados no site WWW.susep.gov.br. por meio dos números de registros Informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800
021 8484 Oigação gratuita).

8eloHorlzonte, 111011201811:47:00

1-f-~
v João de lima Géo "eto

DiretorC"""~_""""_'_""' __ C"""' '
I

Diretor
CO"--Doaal •••e:-..-..b_

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-.2 de 24/0812001, qlle\
InstltlJlu a infraestrutura de Chaves Públicas BrasIleiras • IcP Brasil, em vigor consoante

E.C. rf 32de 11/09/2001. Art2". AtUo. - Fica institulda a infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autentlcidade, integridade e validade

jurfdica de documentos em forma eletrônica, das ~icações de supOrte e das

aplicações que trtifizem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica
deve ser verificada no endereço https://WWw.pottencial.com.br/auterrticidade. No site,
Informe o N" da Apólice: 0306920189907750200332001 e o Controle
Intemo:OOA8670FC0120B2F. Após sete dias úteis da emissão, este documento podará
tambêm ser verificado no site da Susep: www.susep.qov.br sob o n" de dOQJmento
030692018009900750200332000001.
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CONDiÇÕES GERAIS

SEGURO GARANTIA. SEGURADO SETOR PÚBLICO

1. OBJETO
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador

perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com
a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de participação
em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no ãmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

1. processos administrativos;
11. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
111. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa;
IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em
legislação específica, para cada caso.

2. DEFINiÇÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de

Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de

um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública ~

( ,urado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vinculo e a '\
estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice
de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador â seguradora, em função da cobertura do seguro, .e\
que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou nao
a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado
nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a

m indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento
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das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obriga ções assumidas pelo

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITACÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renova ções, bem como para

rações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitação de documentos

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma
vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitação de documentos complementares poderá
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco,
ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a
correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará
a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo,
o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
C'~""1unicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente ~A
i. .istência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. VI

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se fa ça necessária a modificação
do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modifica ções, desde que solicitado e ha~
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. ~

5. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de

,ncia da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
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5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a
seguradora recorrer á execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas,
com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio á vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia
útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou
seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) días úteis, em relação á data do
respectivo vencimento.

6. VIGtNCIA:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um

contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas
as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

serão especificadas para cada~
7. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃOE CARACTERIZAÇÃODO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro
,....-1alidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação
e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZACÃO:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, atê o limite

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidad~' .

sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pel

limplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá
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OU fatos de

ocorrer dentro do prazo maxlmo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento
solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem
completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil
subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
crêditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuizo e/ou da multa objeto
da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora
qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

8. ATUALlZACÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecunlanas da seguradora, inclusive da indenização nos

termos da Cláusula 8 destas Condíções Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,
acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado

9.2. O indice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - indice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que víer a
substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes
da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva
liquidação. Q

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado V\
para pagamento da obrigação, serão equivalentes á taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
(i- ''Tlpostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em preju izo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais
hipóteses:

I • Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
11 Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos

,Jonsabilidade do segurado;
IIJ - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

I
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15.

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,
pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro;

VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé
circunstáncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto

deste seguro, em beneficio do mesmo segurado. ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto

deste contrato, salvo no caso de apólices cemplementares.

14. EXTINCÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes

eventos, o que ocerrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3.
destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

11 - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
111 quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da ~

apólice;
IV quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincula ção da

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em centrario nas

( jições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia

somente será liberada ou restitu ida após a execução do contrato, em consonância com o disposto no
parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado

ou da seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias

% do prêmio
Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias

% do prêmio

15/365
30/365
45/365
60/365
75/365
90/365

1/365
/365

135/365
150/365
165/365
180/365

13
20
27
30
37
40
46
50
56
60
66
70

195/365
210/365
225/365
240/365
255/365
270/365
285/365
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

73
75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

serpoderão

~
compromissória de
meio de anuência

ContratuaisCondições

na apólice, a cláusula
pelo segurado por

destasaplicaçãona

•
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar,

tragem, que deverá ser facultativamente aderida
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se
comprometendo a resolver todos os seus Iitigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo
Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n09307, de 23 de setembro de 1996.

CONTROVÉRSIAS:
16.1. As controvêrsias surgidas

resolvidas:
I - por arbitragem; ou
11 - por medida de caráter judicial.

16.

17. PRESCRICÃO:
OS prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19.

18.

DISPOSICÕES FINAIS
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

a 19.2. As apólices e endossos terão seu início e ténnino de vigência às 24hs das datas para tal fim
s indicadas.

19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização.
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~do tomador
do prazo

19.4.Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br<hltp:llwww.susep.gov.br>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br
<hltp:l/www.susep.gov.br>. por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais elou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDlCÕES ESPECIAIS

iURO GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO:
Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,

pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas
condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINICÕES:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6" da

Lei
n"8.666/93.

3. VIGÊNCIA:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato
principal.

4. RECLAMACÃO E CARACTERIZAÇÃODO SINISTRO:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa

dicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro
estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;
Cópia do termo de adjudicação;
Planilha, relatório elou correspondências informando os valores dos prejuizos

sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no

item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de
regulação;

5. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que

alteradas pela presente Condição Especial.
não tenham sido
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ClAUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICUlAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer preJulzos, rescisões
e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de
normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas,
controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares,
funcionáriose/ou prepostos.
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o presente endosso prorroga o término de vigência da A+lôIice para 3010512018. A POnENctJ\l SEGUflADORA S/A garante ao SEGURADO as obrigações firmadas pelo TOMADOR até
o limite da lmpor1ância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes inlegranles e inseparáveis deste Endosso. Ratificam-se todos os dados e dizeres da Apólice
Que não foram anerados pm este endosso.

Histórico' 0306920189907750200332000 de 04/011201 a 0306920189907750200332001 de 11/0112018 0306920189907750200332002 de 26/01/2018
DADOS DO SEGURADO

NOME:
ENDEREço:
CEP-

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO
R 82 400 - SETOR CENTRAL

74015-905 CIDADE' GOIANIA

CPF OU CNPJ: 02,476.034fDOOl-82

UF: GO
DADOS DO TOMADOR

NOME:
ENDEREço:
CEP-

SHOPPING 00 CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA SA
RUA RAMOS BAnSTA, 444 - 6" ANDAR. V1LA OUMPLA

04 552-020 CIDADE- SÃo PAULO

cPF OU afPJ: 07.917.30310001.12

UF: SP
DADOS DO CORRETOR

NOME: RNLÃNDIA CORRETORADE SEGUROSLIDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:100638935
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA 1MODALIDADE

UMfTE MÁXIMODEGARANTIA(1.MG):R$ 15,OOO,aoO,oo- Quinze Milhões de Reais
MODAUDAOE: Garantia Ueltante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo Quea seguradora se responsabilizara perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJE1O DOErmosso
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro
d o estabelecido na Concorrência Pública n" 0112017 decorrente do Pnx:esso n." 201500005004020, tendo como objeto, Parceria PUblico-Privada, Na Modalidade Concessão
A a;tiva Destinada À Reestnrtur -o Am lia -o, Qualifica ão, Im lanta -o O era -o EGestão Das Unidades Va t Vu Do Estado DeGoiás.

Il •• '" II
COBERnlRAS

ula a nenhuma das coberturas amtratadas esta ótlce

IMPORTANctA SEGURADA

R$15.000.000,OO

'''' ",. I I 'I

PR£MIO UQUtDO

AS 2.915,00

INfDODEV1~CIA

16/0512018

AMDEVlG~aA

3010512018

CUSTO DO SEGURO

Prêmio líquido

Adicional de Fratlonamenlo

Custo de Apólice

IOF

Prêmio Total

RS 2.915,00

RS0,00

RSO,OO

AS 0,00

RS 2.915,00

Parcela
1

FORMADEPAGAMENTO- SOlEJO
Valor

R$ 2.915,00
Vencimento
05/0212018

Susep - SUperintendência de Seguros Privados - Autarquia Federar responsável pela fiscalizaçáo, nomalizaçáo e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,
captalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 4n/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro
deste plano na Susep não implica. por parie da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste
Seguro poderão ser consuttados no site w.YW.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800
021 8484 ~igação gratuita).
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Belo Horizonte, 26/0112018 14:44:00

A autenticldadll do presente documento, bem como o arQUivo em forma eletrllnk;a
deve ser vElflficada no endereço htlpsl/WWw.pottencial.torn.br/auterrtiddalle. No sita,
informe o N" da A.póllce: 0306920189907750200332002 e o Controle
Intemo:00A8760FG35OOE2C. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá
também ser vertficaoo no site da Susep: W'MY.susep.gClII.br sob o n" de documento
OJ069201800990075020033200000Z

Drx:umento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 22{1o-2 de 24/0812001, Que \
institlJlu a Infraestrutura de Chaves Públicas BrasIleiras - ICP BrasIl, em vigor consoante
E.C. 11" 32 de 1110912001. Art:zo. Art1°. - Fica institulda a Infraestrutura de Chaves
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CONDICÕES GERAIS

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

1. OBJETO
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador

perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com
a(s) modalidade(s) e/ou cobertura{s) adicional{is) expressamente contratada(s) em razão de participação
em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. processos administrativos;
lI. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
111. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em
legislação específica, para cada caso.

OOOD'{;.)\(

que representa formalmente o contrato de ~

2.
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DEFINICÓES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora,

Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de

um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condíções

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública

(. "urado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modifica ções na apólice
de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e
que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não
a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. \l

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado'\
nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a
! 11 indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento
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das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITACÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renova ções, bem como para

ações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma
vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco,
ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a
correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará
a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultatívo,
o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
runicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente
il'vÁistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modifica ções, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. . ~

5. PR~MIO DO SEGURO: ~
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio á seguradora por todo o prazo .

\ ncia da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
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8.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a
seguradora recorrer á execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas,
com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia
útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou
seu representante, observada a antecedência minima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do
respectivo vencimento.

6. VIG~NCIA:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um

contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas
as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidadecontratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA. RECLAMACÃOE CARACTERIZACÃODO SINISTRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada

r 1alidadenas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser

apresentados para a efetivação da Reclamaçãode Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação

e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

INDENIZACÃO: ,
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,

sob a sua integral responsabilidade; e/ou \
11 - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os preju izos e/ou multas causados pe

.implênciado tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato principal deveráI
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ocorrer dentro do prazo maxlmo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento
solicitado durante o processo de regulaçãodo sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem
completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil
subsequente a revogaçãoda decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuizo e/ou da multa objeto
da reclamaçãodo sinistro, sem prejuizo do pagamentoda indenizaçãono prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora
qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALlZACÃO DEVALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecumanas da seguradora, inclusive da indenização nos

termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,
acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterizaçãodo sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado

9.2. O indice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Indice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica . ou índice que vier a
substitui-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes
da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva
liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
r' npostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores devidos no contrato.

\
segui\tes

fatos ~
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10. SUB-ROGAÇÃO:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

PERDADEDIREITOS:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das

hipóteses:
I • Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
11 Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou

k.,Jonsabilidade do segurado;
111- Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
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IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,
pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro;

VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto

deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

1". CONCORRr::NCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro ex1inguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes

eventos, o que ocorrer primeiro, sem preju izo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3.
destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

11 - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
111 quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da

apólice;
IV quando o contrato principal for ex1into, para as modalidades nas quais haja vincula ção da

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for ex1inta,para os demais casos; ou
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas

<.. .Jições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia

somente será liberada ou restituida após a execução do contrato, em consonância com o disposto no
parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N" 8.666/1993, e sua ex1inção se comprovará, além das hipóteses
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n' 8.666/93.

do prêmio

reterá, no ~\

RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado

ou da seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

15.
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Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias

% do prêmio
Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias

% do prêmio

15/365
30/365
45/365
60/365
75/365
90/365
1~"1365
',_-1365
135/365
150/365
165/365
180/365

13
20
27
30
37
40
46
50
56
60
66
70

195/365
210/365
225/365
240/365
255/365
270/365
285/365
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

73
75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser

resolvidas:
I - por arbitragem; ou
11 • por medida de caráter judicial.

na apólice, a cláusula compromissória de
pelo segurado por meio de anuência

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar,
a. _,tragem, que deverá ser facultativamente aderida
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se
comprometendo a resolver todos os seus Iitigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo
Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n09307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRiÇÃO:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

Página
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19.

POTTENGlAI..SEGURADORAS/A CODfGOSUSEP03069 www.pottencfaJ.com.br.Ouvidoria: 08()O.2001OBOouvidoria@pottencial.com.br

CNPJ: 11.699.53410001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143119" andar - CEP 30.3B0.403 - Luxemburgo. Be/o Horizonte. MG - Fone: (31)2121-7777

DISPOSiÇÕES FINAIS
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita á análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de

rk.-'S indicadas.
19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo

recomendação á sua comercialização.

http://www.pottencfaJ.com.br.Ouvidoria:
mailto:ouvidoria@pottencial.com.br


ENDOSSO
DE SEGURO GARANTlA

APóUCEN~

RAMO:

ENOOSSO:

PROPOSTA:

0306920189907750200332000

0775 - SEGUROGARAN11A- SETOR PUBUCO

002
433.668

19.4.Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br <htlp:/Iwww.susep.gov.br>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br
<htlp:l/www.susep.gov.br>. por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiaise/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

UROGARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO:
Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,

pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas
condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINICÕES:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da

Lei
n08.666/93.

3. VIG~NCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato
principal.

do tomador
do prazo

4. RECLAMACAo E CARACTERIZACAo DO SINISTRO:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa

a dicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro
estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;
Cópia do termo de adjudicação;
Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuizos

sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no

item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de
regulação;

Página Oade
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5. RATIFICACAo:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
alteradas pela presente Condição Especial.

POTTENGlALSEGURADORAS/AGODlGOSUSEP03069 www.pottoncial.com.br. OuYidoria:080Q.200108Gouvidoria@pottendal.colTlbr

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. RaJaGabaglia, 114311~ andar - CEP 30.38()-.403 -Luxemburgo - Belo Horizonte. MG - Fone : (31) 2121-7m

http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.pottoncial.com.br.
mailto:ouvidoria@pottendal.colTlbr
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ENDOSSO
DE SEGURO GARANTIA

APóUGE N':

RAMO:

ENDOSSO:

PROPOSTA:

030692018990n5020033200ll
Dn5 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBUCO

002
433.668

CLAUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTlCORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões
e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de
normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas,
controladoras, coligadas, filiadas, filíais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares,
funcionáriose/ou prepostos.

POITENCIAl. SEGURADORAS/A COorGOSUSEP 03069 www.pottendatc:om.br- DUYldarla: 0800-2001080 ouvidoria@J)ottenciaLoom.br
CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143/19" andar - CEP 30.380-403. Lummburgo • Belo Horizonte - MG - Fone : (31) 21 £1-7777

~
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http://www.pottendatc:om.br-
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15/01/2018

•
Certidão de Regularidade da Susep

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTEND~NCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

•
Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., (NP] 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556,

publicado(a) no D.D.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Uquidação Extrajudicial ou
Ascalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão Imposta pela SUSEP,

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.sysep'ogv.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR03069_15012018_092058_332

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2018.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

•

• 0009'7~S
https:/Iwww2.susep.gov.br/safe/menumercado/certrdoes/emite_certidoes2_2011.asp?entcodigo=03D69&entcgc=11699534000174 1/1

http://www.sysep'ogv.br


15/0112018 Certidao de Administradores da Susep

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃD--GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTIENCIAl SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes
diretores:

Nome

CARLOS FERREIRA QUICK

JOAO DE UMA GEO NETO

JOHANN NAGL

JOSE MARIO COSTA ALVIM

RICARDO NASSIF GREGORIO

Código da Certidão: CA03069_1501201B_092122_753
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a Contar da data de emissão.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

cargo

Diretor

Presidente

Diretor

Diretor

Diretor

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2018.

\
OOOS'7~T

https:/Iwww2.Susep.gov.brlsafe/menumercado/certidoesJemfte_certidoesadm _2011.asp?entcodigo=03069&entcgc=11699534000174 1/1
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11.3.7.

DAS DECLARAÇÕES
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11.3.7.1. I.

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIASÀ EXECUÇÃO DO OBJETO

DESTA LICITAÇÃO
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOSTERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICA N." 01/2017

•
Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO
CIDADÃO SERViÇOSEINFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, por meio
de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os devidos fins, que tomou
conhecimento da integralidade do EDITAL, inclusive dos esclarecimentos exarados pela
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO, bem assim das demais informações necessárias à
execução do objeto desta Licitação .

• CONSÓRCIOVAPT VUP DADÃO
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOSE INFORMÁTICA S.A.

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

Av. Dr. GnOOso de Melo. 1e55, eEP: 1)4548-005
Vila Olímpla - Esquina com a Rua Funchal- São Paulo - SP -
PABX: 11 J058-5100-www.15nolaS.eom.br

TABelIÃO OLIVEIRAL1~
15' Cd~J6r;(}di N.""
Bel.Jojo _do 01_ um.

Reconheco por S£IIELHIID1 SE!'I VALORECONllI\I
ftIHIO RIPliRI • RlCARDD RASffiA,' confere
d.~itado l!Ill c,,\or;o. '
!>aoPauloíSP. W11í2!!17 - 16:56:3,

'Em
lU IQEF.1lA BARm""- SCR£VOOE

a: 16'167,7 Solos: M 361 2

o

•
~

VaptVupt
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http://J058-5100-www.15nolaS.eom.br
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DECLARAÇÃODE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAN: 01/2017

000224

•

•

•

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com
vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

O SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA SIA, inscrita no CNPJ nO
07.917.303/0001-12, com endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6° andar - Vila Olimpia - São
Paulo - SP, por meio de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os devidos
fins, que tomou conhecimento da integralidade do EDITAL, inclusive dos esclarecimentos
exarados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, bem assim das demais informações
necessárias à execução do objeto desta Licitação.

São Paulo 13 de novembro de 2017.

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS INFORMA ICA S.A .
CNPJ: 07.917.303/0001 - 12

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

O TABELIÃOOLIVEIRALIMA A D
15' C"~td.i. ti_ Nu". Y. r. CirllOSD de Melo, 1855, CEP: 04S48-llOs
B'I JtJ4oRob.11'Dd. OIiWl~ Um. Vila Orrmpla. E5qulna com BRua Funchal. SltI Pau . SP

PABX; 11 3058-5100. ~.15notas.com.br

, Recooheco~lJO( S£i'IElfiANCASEfl VALOR ECONIlI1ICO
",ptmlº~RIPI;~1 ,." RlCAADll RASffiA ". • S FI
I,.•••deposItado. em cartorio. _*'.:\ ,~ '

s.iJ P,ulo/SI'" 1411l12íl17C"16:56:31
< • EmTos!é"""ho

. e os: . - -66E

AD24

0009'79

Rua Ramos Batista, 444 - 6º andar
Vila Olímpia I 5ão Paulo I 5P I CEP04552-020

www.shopcidodoo.com.br

http://www.shopcidodoo.com.br


Socicam~
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
Rua Bela Cinlra, 1.149 100 andar cj 101
01415-907 sao Paulo-SP
Tel (5511) 3087 7166 O 2'--
Fax (55 11) 3064 3363 O O ~ ~)
www.socicam.com.br

DECLARAÇÃODECONHECIMENTO DOSTERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

A SOCICAM SERViÇOSURBANOS LTDA. ("CONCORRENTE"), pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.160.400/0001-81, com sede na Rua Bela

Cintra, nº 1.149, 10º andar, Conjunto 101, Consolação, CEP01415-907, nesta Capital
do Estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais abaixo assinados,

declara, para os devidos fins, que tomou conhecimento da integralidade do EDITAL,
inclusive dos esclarecimentos exarados pela COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO, bem

assim das demais informações necessárias à execução do objeto desta Licitação.

São Paulo 26 de dezembro de 2017.

José Mário Lima de Freitas
Diretor Superintendente
RG: 12.617.634 - SSP/SP

http://www.socicam.com.br
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000226
Praça Whitaker Penteado. 183 - 2° andar.
Jabaquara, São Paulo - SP. CEP: 04307-050
TEl: (11) 2155-9400 I SITE: grupoempresarialtb.com.br

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N." 01/2017

• Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMA VAPTVUPT.

Prezados Senhores,

A TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A,
("CONCORRENTE") inscrita no CNPJ nº 60.924.040/oo01-S1, com endereço sede à Praça Whitaker
Penteado, 183 - 2º andar - Jabaquara - São Paulo - SP, por meio de seu representante legal abaixo
assinado, declara, para os devidos fins, que tomou conhecimento da integralidade do EDITAL, inclusive
dos esclarecimentos exarados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, bem assim das demais
informações necessárias à execução do objeto desta Licitação.

São Paulo, 29 de novembro de 2017 .

000

ERENOAMENTO E RECURSOSHUMANOS S/A
CNPJ o 0.924.040/0001-51

est son da Silva Gomes
f

Diretor Técnico

TB SERViÇOS,TRANSPO

•

•

PARCERIA INTELIGENTE
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11.3.7.1.11.

COMPROMISSO DE CONSTITUiÇÃO DE SPE PARA A
EXECUÇÃO DO ESCOPO DA CONCESSÃO

ADMISNISTRATIVA
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COMPROMISSO DECONSTITUIÇÃO DESOCIEDADEDEPROPÓSITOESPEcfFICO- SPE

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

•
Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING 00
CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ nº 07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, por meio
de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins previstos no
EDITAL,sob as penas da legislação aplicável:

a) Que no caso de ter o objeto da licitação adjudicado em seu favor, constituirá SPEpara
a assinatura do CONTRATO, de acordo com as leis brasileiras, com sede e administração
no Brasil, no Estado de Goiás, a qual se restringirá à execução do objeto do CONTRATO;

b) Que os acionistas da SPEserão solidariamente responsáveis pela integralização do
respectivo capital social, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos;

•
c) Que integralizará o capital social mínimo da SPE,nos termos previstos no CONTRATO;
e,
d) Que a SPEadotará padrões de governança corporativa e de contabilidade, nos termos
do artigo 9.º, ~ 3.º, da Lei Federal n.º 11.079/04, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, baseadas na Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas)
e alterações posteriores, bem como nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC.

CONSÓRCIOVAPT VUPT CIO ÃO
Empresa líder: SHOPPING 00 CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A•

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

São Paulo 13 de novembro de 2017.

V
VaptVupt

•
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COMPROMISSODECONSTITUIÇÃODESOCIEDADEDEPROPÓSITOESPEcíFICO- SPE

À
COMISSÃOESPECIALDELICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com
vistas à modernização do PROGRAMAVAPTVUPT

Prezado Senhores,

O SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ n°
07.917.303/0001-12, com endereço na Rua Ramos Batista, 444, 60 andar - Vila Olimpia- São
Paulo - SP, por meio de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins
previstos no EDITAL,sobas penas da legislação aplicável:

a) Que no caso de ter o objeto da licitação adjudicado em seu favor, constituirá SPE para a
assinatura do CONTRATO,de acordo com as leis brasileiras, com sede e administração no
Brasil, no Estado de Goiás, a qual se restringirá à execução do objeto do CONTRATO;

b) Que os acionistas da SPE serão solidariamente responsáveis pela integralização do
respectivo capital social, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos;

c) Que integralizará o capital social mínimo da SPE, nos termos previstos no CONTRATO;e,

d) Que a SPE adotará padrões de governança corporativa e de contabilidade, nos termos do
artigo 9.2, 9 3.2, da Lei Federal n.º 11.079/04, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, baseadas na Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e alterações
posteriores, bem como nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.

São Paulo 013 de novembro de 2017.

Rua Ramos Batistal 444 - 6q andar
Vila Olímpia I 5ão Paulo I 5P I CEP04552-020

www.shopcidadao.com.br

0009

http://www.shopcidadao.com.br


Socicam~
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
Rua Bela Cintra, 1.149 100 andar cj 101
01415-907 São Paulo-SP
Tel (55 11)30877166 il"illr ,11\,i" "~ 1-:l
Fax (5511)3064 3363 ~~~!I1J,_",1l11,j
www.socicam.com.br

COMPROMISSO DECONSTITUiÇÃO DESOCIEDADEDE PROPÓSITOESPECíFICO- SPE

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

A SOCICAM SERViÇOSURBANOS lTDA. ("CONCORRENTE"), pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.160.400/0001-81, com sede na Rua Bela
Cintra, nº 1.149, 10º andar, Conjunto 101, Consolação, CEP01415-907, nesta Capital
do Estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais abaixo assinados,
declara, para os fins previstos no EDITAL, sob as penas da legislação aplicável:

a) Que no caso de ter o objeto da Licitação adjudicado em seu favor, constituirá SPE
para a assinatura do CONTRATO, de acordo com as leis brasileiras, com sede e
administração no Brasil, no Estado de Goiás, a qual se restringirá à execução do objeto
do CONTRATO;

b) Que os acionistas da SPEserão solidariamente responsáveis pela integralização do
respectivo capital social, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos;

c) Que integralizará o capital social mínimo da SPE, nos termos previstos no
CONTRATO; e,

d) Que a SPE adotará padrões de governança corporativa e de contabilidade, nos
termos do artigo 9.º, 9 3.º, da lei Federal n.º 11.079/04, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, baseadas na lei Federal n.º 6.404/76 (lei das Sociedades
Anônimas) e alterações pÇlsteriores, bem como nas Normas Contábeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

~ São; ulo 26 de dezembro de 2017.

José Mário Lima de Freitas Augu o Ricardo Von Ellemieder
Diretor Superintendente Diretor Adm. Financeiro e Planejamento
RG: 12.617.634 - SSP/SP RG: 9.797.498-5 - SSP/SP
CPF:048.426.288-20 CPF: 157.765.238-00

SOCICAM SERViÇOSURBANOS lTDA.
CNPJ57.160.400/0001-81 000

http://www.socicam.com.br


o GRUP07B

000231.
Praça Whitaker Penteado. 183 - 20 andar.
Jabaquara. São Paulo - SP. CEP; 04307-050
TEL: (11) 2155-9400 I SITE, grupoempresarialtb.com.br

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPEciFICO - SPE

À
COMISSÃO ESPECIALDE UCITAÇÃO

Reto: CONCORRÊNCIAPÚBLICANo"01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMA VAPT VUPTo

Prezados Senhores,

A TB SERViÇOS, TRANSPORTE, UMPEZA, GERENOAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A,
("CONCORRENTE") inscrita no CNPJ n2 60.924.040/0001-51, com endereço sede à Praça Whitaker
Penteado, 183 - 22 andar - Jabaquara - São Paulo - SP, por meio de seu representante legal abaixo
assinado, declara, para os fins previstos no EDITAL, sob as penas da legislação aplicável:

a) Que no caso de ter o objeto da Licitação adjudicado em seu favor, constituirá SPEpara a assinatura
do CONTRATO, de acordo com as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, no Estado de
Goiás, a qual se restringirá à execução do objeto do CONTRATO;

b) Que os acionistas da SPEserão solidariamente responsáveis pela integralização do respectivo capital
social, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos;

c) Que integralizará o capital social mínimo da SPE, nos termos previstos no CONTRATO; e,

d) Que a SPEadotará padrões de governança corporativa e de contabilidade, nos termos do artigo 9.2,
~ 3.2, da Lei Federal n.2 11.079/04, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas
na Lei Federal n.2 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e alterações posteriores, bem como nas
Normas Contábeis emítidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

TB SERViÇOS,TRANSPO ENCIAMENTO E RECURSOSHUMANOS S/A
CNPJn2 I; o 40040/0001-51

n da Silva Gomes
Diretor Técnico

00098

PARCERIA INTELIGENTE
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DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DEEMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

•

•

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIOVAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO
CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, por meio
de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins do disposto no
inciso V do artigo 27 da lei Federal n.º 8.666/93, que não há em seu quadro de
funcionários empregados com menos de 18 anos na realização de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre. Declara, outrossim, que também não emprega menores de 16
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em atendimento ao quanto
disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

São Paulo 13 de novembro de 2017 .

CONSÓRCIOVAPT VUPT C ADÃO
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A.

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

o TABELIÃO OLMlRA LIMA
lS' C.Tt4r/. JI NO!.,
a.l, J"'o .'lobo"" d. 01ln/'1 Um.

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, eEP: 04548-005
VilaOllmpla. Etqulna com I Rua Funehal- 810 Paulo. SP
PABX: 11 30SB-S100. VNfW.15nollu:om.br

~
VaptVupt
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Socicam~
Socicam Serviços Urbanos ltda.
Rua Bela Cintra, 1.149 10" andar cj 101
01415-907 São Paulo-SP
Tel (55 11) 3087 7166
Fax (55 1,1) 3064 3363 O O n~~~3. ~).
www.sOCIcam.com.br •...! +_ ,

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIADEEMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezados Senhores,

A SOCICAM SERViÇOSURBANOS LTDA. ("CONCORRENTE"), pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.160.400/0001-81, com sede na Rua Bela
Cintra, nº 1.149, lOQ andar, Conjunto 101, Consolação, CEP01415-907, nesta Capital

do Estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais abaixo assinados,

declara, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93,

que não há em seu quadro de funcionários empregados com menos de 18 anos na

realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Declara, outrossim, que

também não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 anos, em atendimento ao quanto disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da

Constituição Federal. '\

S- Paulo 26 de dezembro de 2017.

------
José Mário Lima de Freitas August RIC do Von Ellenrieder
Diretor Superintendente Diretor Adm. Financeiro e Planejamento
RG: 12.617.634 - SSP/SP RG:9.797.498-5 - SSP/SP
CPF:048.426.288-20 CPF: 157.765.238-00

SOCICAM SERViÇOSURBANOS LTDA.
CNPJ 57.160.400/0001-81

0009

http://www.sOCIcam.com.br


o GRUP07B

000236
Praça Whitaker Penteado. 183 - 2° andar.
Jabaquara. São Paulo - SP. CEP: 04307-050
TEL: (11)2155-9400 [SITE: grupoempresarialtb.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICA N." 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMA VAPTVUPT.

Prezados Senhores,

A TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A,
("CONCORRENTE") inscrita no CNPJ nº 60.924.040/oo01-S1, com endereço sede à Praça Whitaker
Penteado, 183 - 2º andar - Jabaquara - São Paulo - SP, por meio de seu representante legal abaixo
assinado, declara, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, que não
há em seu quadro de funcionários empregados com menos de 18 anos na realização de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre. Declara, outrossim, que também não emprega menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em atendimento ao quanto disposto no artigo 7.º,
inciso XXXIII, da Constituição Federal.

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

TB SERViÇOS,TRANSPORTE, ENOAMENTO E RECURSOSHUMANOS S/A
CNPJ nº 6 24.040/0001-S1

n da Silva Gomes
Diretor Técnico

econheço púl '. t.LH em oe.
;~ '\', NESTERSON DA SILVAGOMES(1076)1.oltO,?~ f
" __São Caetano do Sul. SP. 07/121201.!J:Em~~est., erd Ui
. _ l: ANDR~~';9~ftAg.. FOCOSI ,\

Valor.UN.:RS5.82 - Total:RS5.82~~ol.!~_~eg.:>4,S4950504849554953~~57
c, .,,\\;.£.~,.,J.,lik ••. •

15'29~.:;*VÁLIDOSOMENTE.UTENTlCIDADE * ",c

PARCERIA INTELIGENTE
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DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIADE IMPEDIMENTO
À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.:CONCORRÊNCIA PÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

o CONSÓRCIOVAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO
CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, por meio
de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins previstos no
EDITAL, que:

a) Não foi declarado inidôneo por ato do poder público federal, estadual ou municipal;

b) Não se encontra sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, liquidação extrajudicial e/ou sob intervenção de órgão competente;

c) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública Estadual direta ou
indireta;

d) Não foi apenado com a rescisão de contrato administrativo, quer por deficiência dos
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos
05 (cinco) anos;

e) Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo 10, da Lei Federal
n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

f) Não possui entre seus representantes legais, dirigentes, gerentes, SOCIOS,

controladores e/ou responsáveis técnicos servidores ou dirigentes da Administração
Direta do Estado de Goiás.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.

São Paulo 13 de novembro de 2017.

ONSÓRCIO VAPT VUPT CIDA O
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A.

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera

~
VaptVupt

OOí)-- -- ------ ----,.; !
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DECLARAÇÃODEINEXISTÊNCIADE IMPEDIMENTO

À
COMISSÃOESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

000239

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com
vistas à modernização do PROGRAMAVAPTVUPT

Prezado Senhores,

O SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ n°
07.917.303/0001-12, com endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6° andar - Vila Olímpia - São
Paulo - SP, por meio de seus representantes legais abaixo assinados, declara, para os fins
previstos no EDITAL,que:

a) Não foi declarado inidôneo por ato do poder público federal, estadual ou municipal;

b) Não se encontra sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
liquidação extrajudicial e/ou sob intervenção de órgão competente;

c) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública Estadual direta ou indireta;

d) Não foi apenado com a rescisão de contrato administrativo, quer por deficiência dos
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05
(cinco) anos;

e) Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo 10, da Lei Federal n.Q
9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

f) Não possui entre seus representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios, controladores
e/ou responsáveis técnicos servidores ou dirigentes da Administração Direta do Estado de
Goiás.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.
> '$0

São Paulo 13 de novembro de 2017.~'
.~

ADÃO SERViÇO E INFORMA ICA S.A.
CNPJ: 07.917.303/0001 -12

Diretores: Plínio Ripari Ricardo Rasera

Rua Ramos Batista, 444 - 6" andar
Vila Olímpia I 5ão Paulo I 5P I CEP04552-020

www.shopcidadaa.com.br

http://www.shopcidadaa.com.br


• Socicam~
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
Rua Bela Cintra, 1.149 10° andarej 101
01415-907 São Paulo-SP
Tel (55 11) 3087 7166
Fax (5511) 3064 3363

wwwsoclcamcombr O O O :? <1O

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICA N: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

A SOCICAM SERViÇOSURBANOS lTDA. ("CONCORRENTE"), pessoa jurídica de direito
• privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 57.160.400/0001-81, com sede na Rua Bela

Cintra, nQ 1.149, 10Q andar, Conjunto 101, Consolação, CEP 01415-907, nesta Capital
do Estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais abaixo assinado(s),
declara, para os fins previstos no EDITAL, que:

a) Não foi declarado inidôneo por ato do poder público federal, estadual ou municipal;

b) Não se encontra sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, liquidação extrajudicial e/ou sob intervenção de órgão competente;

c) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública Estadual direta ou
indireta;

as da Lei.

•

•

d) Não foi apenado com a rescisão de contrato administrativo, quer por deficiência dos
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos
últimos 05 (cinco) anos;

e) Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo 10, da Lei Federal
n.Q 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;. ..,

f) Não possui entre seus representantes legais, dirigentes, gerentes, SOCIOS,

controladores e/ou responsáveis técnicos servidores ou dirigentes da Administração
Direta do stado de Goiás.

I

(f;\ ~or ser ve ade, firmo a presente declaração, nos termos e

~ãoPau 1~2017 ~

Jo é Mário Lima de Freita August Ricardo Von Ellenrieder
Diretor Superintendente Diretor Adm. Financeiro e Planejamen~to
RG: 12.617.634 - SSP/SP RG: 9.797.498-5 - SSP/SP
CPF:048.426.288-20 CPF:157.765.238-00

SOCICAM SERViÇOSURBANOS lTDA.
CNPJ57.160.400/0001-81 000995



00024í• o GRUP07B
Praça Whitaker Penteado. 183 - 2° andar.
Jabaquara. São Paulo - SP. CEP: 04307-050
TEL (11) 2155-9400 I SITE: grupoempresarialtb.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXIST£NCIA DE IMPEDIMENTO

•

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORR£NCIA PÚBLICA N: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMA VAPT VUPT.

Prezados Senhores,

A TB SERViÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A,
("CONCORRENTE") inscrita no CNPJ nº 60.924.040/0001-51, com endereço sede à Praça Whitaker
Penteado, 183 - 2º andar - Jabaquara - São Paulo - SP, por meio de seu representante legal abaixo
assinado, declara, para os fins previstos no EDITAL, que:

a) Não foi declarado inidôneo por ato do poder público federal, estadual ou municipal;

b) Não se encontra sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,

liquidação extrajudicial e/ou sob intervenção de órgão competente;

c) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública Estadual direta ou indireta;

d) Não foi apenado com a rescisão de contrato administrativo, quer por deficiência dos serviços

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco)

• e)

f)

anos;
Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo 10, da Lei Federal n.º 9.605,

de 12 de fevereiro de 1998;

Não possui entre seus representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios, controladores e/ou

responsáveis técnicos servidores ou dirigentes da Administração Direta do Estado de Goiás.

•

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

T8 SERViÇOS,TRANSPORTE, NCIAMENTO E RECURSOSHUMANOS S/A
CNPJ nº 60 4.040/0001-51

erson da Silva Gomes
Diretor Técnico

PARCERIA INTELIGENTE
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QUADRO RESUMO - ATESTADOS DA HABILITAÇÃO

Item do
Edital

11.3.5.11

Atestado

Atestado técnico-operacional, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CRA,CREAou CAU, que
demonstre a experiência na gestão,
gerenciamento ou administração de unidades de
atendimento, englobando a disponibilização de
recursos de teleinformática e a administração
geral de infraestrutura de imóveis cuja área
mínima somada seja igualou superior a
10.000m'.

Atestação Consórcio

- Atestado 1- RIO POUPA TEMPO Rio de Janeiro:
Unidade Zona Oeste: 6.120,00 m'
- Unidade Baixada Fluminense: S.130,00m'
- Atestado 2 - RIO POUPA TEMPO Rio de Janeiro:
- Unidade São Gonçalo: 4.590m'
- Atestado 3 - VAPT VUPT Ceará:
- Unidade Antônio Bezerra: 4.319,8Sm'
- Unidade Juazeiro do Norte: 2.574,68m'
- Unidade Messejana: 2.902,02m'
- Unidade Sobral: 1.71S,37m'
- Atestado 4 -Atestado UAI Minas Gerais:
- Unidade Betim: 1.979,OOm'
- Unidade Governador Valadares: 1.114,OOm'
- Unidade Juiz de Fora: 1.146,00m'
- Unidade Montes Ciaros: 1.246,00m'
- Unidade Varginha: 7S8,OOm'
- Unidade Uberlãndia: 2.292,00m'
- Atestado S -Atestado Poupatempo São José do Rio Preto: 4.9S0m'
- Atestado 6 -Atestado Poupatempo Bauru: S.471,OOm'

Página:

Atestado 1 - Pág.
133 Caderno 1

Atestado 2 - Pág.
143 Caderno 1

Atestado 3 - Pág.
152 Caderno 1

Atestado 4 - Pág.
167 Caderno 1

Atestado S - Pág.
171 Caderno 1

Atestado 6 - Pág.
313 Caderno 1

11.3.5.1
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TOTAL: 46.307,92 m'
Atestado técnico-operacional, fornecido por - Atestado 1- RIO POUPA TEMPO Rio de Janeiro:
pessoa jurídica de direito público ou privado, - Unidade Zona Oeste: 9.225
devidamente registrado no CRA,CREAou CAU, que - Unidade Baixada Fluminense: 8.395
demonstre a experiência na gestão, - Atestado 2 - RIO POUPA TEMPO Rio de Janeiro:
gerenciamento ou administração em atendimento - Unidade São Gonçalo: 4.781
de muitisserviços, englobando, obrigatoriamente, - Atestado 3 - VAPT VUPT Ceará:

Atestado 1- Pág.
133 Caderno 1

Atestado 2 - Pág.
143 Caderno 1



a prestação de serviços de recepção, informação,
orientação e atendimento presencial, com
quantidade mínima somada de 10.000 (dez mil)
atendimentos por dia.

- Unidade Antônio Bezerra: 3.390
- Unidade Juazeiro do Norte: 2.031
- Unidade Messejana: 3.224
- Unidade Sobral: 1.874
- Atestado 4 -Atestado UAI Minas Gerais:
- 6 Unidades UAI Minas Gerais:4.070
- Atestado 5 -Atestado Poupatempo SãoJosédo Rio Preto: 6.S67
- Atestado 6 -Atestado Poupatempo Bauru: 4.941

TOTAL:48.498 atendimentos/dia

Atestado 3 - Pág.
lS2 Caderno 1

Atestado 4 - Pág.
167 Caderno 1

Atestado 5 - Pág.
171 Caderno 1

Atestado 6 - Pág.
313 Caderno1
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11.3.5.1
IV

Atestado técnico-profissional, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CREAou CAU, que - Sr. RosalvoAlves de SousaJunior: atestado construção com área
demonstre a experiência na construção de de 17.937,26m'
imóveis cuja área mínima somada seja igualou
superior a 1.500 m' ou reforma de imóveis cuja - Sr. Bruno Ferreira Caramez: atestado construção com área de
área mínima somada seja igualou superior a 1.294.264,00m'
10.000m'.

Indicação de 03 (três) responsáveis técnicos,
sendo 01 (um) encarregado pela instalação física, - Sr. RosalvoAlves de SousaJunior e Sr. Bruno Ferreira Caramez:
01 (um) encarregado pela implantação dos encarregados pela instalação física
serviços e 01 (um) pela operação das Unidades de - Sr. Edmilson Fernandes Barbosa: encarregado pela implantação
Atendimento Vapt Vupt, com escolaridade de nível - Sr. Plínio Ripari: encarregado pela operação
superior e currículo lattes.

Atestado Rosalvo-
Pág.604 e 607
Caderno2

Atestado Bruno -
Pág.609 Caderno3

Indicação - Pág.
7S7Caderno3

Atestado Rosalvo -
Pág.604 e 607
Caderno2

Atestado Bruno -
Pág.609 Caderno3



11.3.5.1
V

11.3.5.1
VI

11.3.5.1
VII

Comprovação de experiência do responsável
técnico indicado para a instalação física das
Unidades de Atendimento Vapt Vupt, em serviços
com características correlatas e compatíveis com
as da Licitação, mediante a apresentação de
Certifícado de Acervo Técnico expedido pelo CREA
ou CAU de qualquer estado da federação

Comprovação de experiência do responsável
técnico indicado para a implantação dos serviços
nas Unidades de Atendimento Vapt Vupt,
devidamente registrado no CREA,CAU ou CRA, em
serviços com características correlatas e
compatíveis com as da Licitação

Comprovação de experiência do responsável
técnico indicado para a operação das Unidades de
Atendimento Vapt Vupt, devidamente registrado
no CREA, CAU ou CRA, em serviços com
características correlatas e compatíveis com as da
Licitação

- Sr. Rosalvo Alves de Sousa Junior: atestado construção com área
de 17.937,26m2

- Sr. Bruno Ferreira Caramez: atestado construção com área de
1.294.264,OOm2

- Sr. Edmílson Fernandes Barbosa
- Serviços de forma integrada em implantação, gestão da operação e
manutenção das unidades do programa Vapt Vupt do Governo do
Estado do Ceará,
- Serviços de implantação, operação, gestão, gerenciamento,
manutenção e Administração da Unidades Rio Poupa Tempo Baixada
Fluminense, e,
- Coordenação de infraestrutura e recursos humanos nos postos
Poupatempo de Santo Amaro, Itaquera e Sé em São Paulo.
- Sr. Plínio Ripari
- Serviços de forma integrada de implantação, operação, gestão,
gerenciamento, manutenção e administração das unidades Rio
Poupatempo Zona Oeste, Rio Poupatempo Baixada Fluminense, e Rio
Poupatempo São Gonçalo,
- Serviços de gestão, implantação operação e manutenção de todos
os serviços da SPECeará Serviços de Atendimento ao Cidadão S.A, e,
- Desenvolvedor de Projetos, na superintendência Poupatempo e
gerente geral da Unidade Poupatempo Itaquera.

Atestado Rosalvo -
Pág. 604 e 607
Caderno 2

Atestado Bruno -
Pág. 609 Caderno 3

Atestado Edmílson
- Pág. 817 Caderno

3

Atestado Plínio-
Pág. 843, 845,849

Caderno 3

Obs.: As informações do quadro resumo são meramente indicativas, sendo que todos os atestados e documentos da habilitação subsidiam os critérios de
qualificação do Consórcio.
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• • • •
Documento Referência na proposta

Atestado Zona Oeste e Baixada Página 133 Caderno 1
Atestado São Gonçalo Página 143 Caderno 1
Atestado Ceará (Antônio Bezerra, Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral) Página lS2 Caderno 1
Atestado Bauru Página 313 Caderno 1
Atestado S. José Rio Preto Página 171 Caderno 1
Atestado Minas Gerais (Betim, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha) Página 167 Caderno 1
Comprovante de escolaridade nível superior Sr. Rosalvo Alves de Sousa Junior Página 770 Caderno 3
Currículo lattes Sr. Rosalvo Alves de Sousa Junior Página 766 Caderno 3
Comprovante de vínculo Sr. Rosalvo Alves de Sousa Junior Página 772 Caderno 3
CAl Sr. Rosalvo Alves de Sousa Junior Página 604 e 607 Caderno 2
Comprovante de escolaridade nívei superior Sr. Bruno Ferreira Caramez Página 799 Caderno 3

Currículo lattes Sr. Bruno Ferreira Caramez Página 791 Caderno 3
Comprovante de vínculo Sr. Bruno Ferreira Caramez Página 801 Caderno 3
CAl Sr. Bruno Ferreira Caramez Página 609 Caderno 3
Comprovante de escolaridade nível superior Sr. Edmilson Fernandes Barbosa Página 832 Caderno 3
Currículo lattes Sr. Edmilson Fernandes Barbosa Página 828 Caderno 3
Comprovante de vínculo Sr. Edmilson Fernandes Barbosa Página 834 Caderno 3
Comprovante de escolaridade nível superior Sr. Plínio Ripari Página 871 Caderno 3
Currículo lattes Sr. Plínio Ripari Página 867 Caderno 3
Comprovante de víncuio Sr. Plínio Ripari Página 873 Caderno 3
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ENVELOPE 02 - TERMO DE ENCERRAMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N." 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa lider SHOPPING DO

CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP:

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de

Nº 1.001 o encerramento do presente envelope de Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO - CADERNO 3.

São Paulo 04 de janeiro de 2018 .

CONSÓ CIO VAPT VUPT C DADÃO
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERV ÇOSE INFORMÁTICA S.A•
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