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Concorrência Pública no 0112017

ili

CONSÓRCIO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COIANO,

composto pelas empresas CEJEN ENGENHARIA LTDA. 1 e ABL SYSTEM

CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA2, doravante simplesmente CIACEG, por

intermédio do sócio administrador da empresa líder, vem, respeitosamente perante

Vossa Senhoria, com supedâneo no Art. 109, I, "a", da Lei 8.666/1993, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que, de modo flagrantemente ilegal,

a inabilitou e habilitou os consórcios Vapt Vupt Cidadão e Gestão lntegrada Goiás,

pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor.

CIACEG

.i. SINTESE FATICA

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Gestão e Planejamento

SEGPLAN, promoveu licitação na modalidade Concorrência Pública, sob o tipc

menor valor da contraprestação com o de melhor técnica, objetivando '(,;

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA destinada à reestruturação, ampliaçãc-r

qualificaçåo, implantação, operação e gestão de Unidades de Atendimento lntegraclc

ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás.
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-- CIC - CEP 81 265-210 - Curitiba - PR
2 Pessoa jurídica de direito privado,inscritanoCNPJ/MF sob o n' 04.099.948/000'1-05, com sede na Rua Augtrsto Stresser. 4:''.:
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A Cejen F--ngenharia l-tda e ABL System Consultoria e lnforniática Ltda.

visando participar do certame, forrnaranr o CIACEG e compareceram rto dia 29 de

laneiro de 2018, juntamente com os consórcios Vapt Vupt Cidadão e Gesfão

lntegrada Golás, e apresentaram os envelopes relativos a documentaçäo de

credenciamento, habilitação, proposta técrrica e proposta comercial.

A CEL, em razão da grande quantidade de documentos para análise, decidiu

suspender a sessão e no dia 26 de fevereiro de 2018 por meio da Ata de Análise e

Julgamento dos Documentos de Habilitação, informou a HABILITAÇAO consÓrcios

Vapt Vupt Cidadão e Gesfão lntegrada Go¡ás e a INABILITAÇÃO do CIACEG, sem

tt

motivar a decisão na ata, o que prejudicou o direito de defesa em primeiro momento

Em 07 de março de 2018 a CEL atendeu ao pedido do GIACEG de

disponibilizar o Relatório Técnico com os motivos que ensejaram sua inabilitação

incorreta e reabrir o prazo para interposição de Recurso Administrativo.

o clACEG, por deter conhecimento, aptidão e corpo técnico para a

execução do objeto, não concorda com a sua inabilitação e constatou vícios que

levam a inabilitação dos consórcios Vapt Vupt Cidadão e Gesfão lntegrada Goiás por

não atender ao previsto no Edital e na legislação.

Diante disso, o CIACEG promove o presente recurso para oportuniz-ar à CEL

corrigir os vicios de modo a habilitá-la e inabilitar os consórcios Vapt Vupt Cidadão e

Gesfão lntegrada Goiás.

2. CABIMENTo Do REGURSO CONTRA DECISÃO QUË INAË}II"ITA

LICITANTE EM EFEITO SUSPENSIVO

CIACEG
Ccnsùc'o lilegroC¡ o€

Conforme determina a Lei 8.666/1993, em seu art '109, logo em seu incisc'' 1,

alínea "a", cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias da decisão que habilita ou inabilita

licitante, vejamos:

Ar1. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta

Lei cabem:



l. recurso, no prazo cte 5 (cinco) dias úteis ¿t cr.¡rttar da rtttirnaçac, ctc

ato ou da lavratura da ata, nos casos de.

a) habilitaçãr.t Qtt inabilitaçãc clu licitante;

fendo a decisão retro habilitado os consórcios Vapt Vu¡'tt Cidadão e Gesiãc

lntegrada Goiás e inabilitado o CIACEG, faz-se cabível a irtterposição de recurso

administrativo visando a suspensáo da sua eficácia, como preconizado na mesma lei

pelo $2o como segue.

S 2o O recnrso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso / desfe artigo

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,

motivadamente e presenfes razÕes de interesse pÚblico, atribuir ao

recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

ryç.IACF,G

Desta forma, seria ilegal a continuidade do certame até a análise completa dc

recurso contra esta decisão, onde inclusive, sendo o caso, a abertura do contraditório

aos demais licitantes.

Data maxima venia, a decisão que inabilitou o CIACEG não merece ser

mantida e quanto a habilitaçäo dos consórcios Vapt Vupt Cidadão e Gesfão lntegrada

Goiás deverá Ser reformada, conforme Se demonstrará, apontando os itens

descumprido de cada consórcio, provando que a decisão fere texto do Edital e

legislação especifica.

3.1. DA INABILITAçÃO DO CIACEG

3. DA DEC¡SÃO RECORRIDA

A) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAçÃO LEGAL

ADMINISTRATIVO QUE INABILITOU O CIACEG.

Forçoso

Habilitação e o

fundamentação

reconhecer que na Ata de Análise e Julgamento dos Documentos de

Relatório Técnico, não foram prestados a devida, inafastável e vital

legal, o que torna o ato administrativo por si sÓ nulo'

NO AT{3



A clecisão da CËl lir¡itou-se a apol-ìlar que na qtralìficaÇão tór:nlc;a ft-¡ ì

ire¡ificaco que c atestadc, apreseniado é inccr.lrpatível oom o objeto referencìa;rio no

oontratcr. Ora, ncnhuma fundameniação prestcLl, oìngindo se a afirmai- que o

atestacio emiticjo peio Detran PR em fa,roT Ia consorcìada ABL Systerri Collsuitoria e

lnfcrrnáiÍca Ltda. é incompatírreì com o objeto referenciado em seu contrato. sem citar

qual o dispositivo legal foi fertdo ou qual item do Eriital restou desobedecido.

Evidente está o desrespeito ao princípio da motivaçäo das decisÕes

ad min isirat jvas. de há muiio defendidas pela doutrina e jurisprudência, prtncípio este

que vern expresso na Lei 9.78411999, como se obseTva em seu ar1. 2o

Ar7. 2o A Admin¡stração Pública obedecerá, dentre oufros, aos
pr¡ncíp¡os da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade'
proporcional¡dade. moralidacle, ampla defesa. contraditória'
segurança iurídica, interesse pÚblico e eficiência

No caso concreto, a CEL inabìlita o CIACEG sem motivar sua decisão nc

Fciital ou legislação, contudo, o dever de fundamentaçäo é condição s¡ne qua non

para a vaìidade do ato administratìvo.

Neste viés, fundamental o ensinamento de celso Antonio Bandeira de Mello,

que é bem elucidativo sobre o tema, mormente quando afirmou

"[...]. Disto decorre que aos administrados em geral haverá de ser

dado não apenas o direito de saber o que a Administração faz, mas'

também,'par que faz'. Se tal intetecção é devida como corolária das

atudidos versículas, com maior clareza de razão sêJo-á quanta

esteia em pauta o conhecimento dos 'motivos' de decisões

concretamente tomadas em processo administraiivo no 'qual o

cídadão seia pafte direta e pessoalmente interessada'
De fora parta taís dlsposlflvos, o princípio da motivação encontra

arríma na aplicação analÓgica do Añ' 93 tX e X, exigente de

mativação pura oi atos clo poder Judiciário, seiam eles iurisdicìonais
ouadm¡nistrat¡vos.seoPoderquedizoDireitoalstoestéadstrito'
não se compreenderia que a Administração não o esfivesse' 3"

;:atú¿ætt

|.ô"J ffiXAffiffiffi

NsSSe Contexto, haja vìsta que a inabiIiiação cJo CIACEG constanie na Ata de

/\irálise e Julgamento dos Documentos de Habilíiação e no Relatório Técnico está

EANDEip"4. DÊ t¡lELLO, Celso Antonro. Ourso de DireitoAdrìrìnistralivo j9'ed., N4alheiros S¿aP¿úa,P 4t-5t476



sem a necessár¡a fundanrentação legal a justificá-la, é evidente a ilegalidade

cometida

Diante das razÕes acinra expostas, o CIACEG merece ser habilitado, vez

que o Relatório Técnico e a Ata de Análise e Julgamento dos Documentos de

Habilitação é um ato administrativo arbitrário e ilegal, ante a ausência de motivação.

b) rNEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA INABILITAçÃO.

Como jâ dito, a CEL decidiu inabilitar o CIACEG sem a devida

fundamentação, o que por si só é motivo para a sua habilitação frente a ilegalidade

do ato, no entanto, para que não paire dúvidas, convém aclarar que sequer merece

ser inabilitada pelo motivo citado na Ata de Análise e Julgamento dos Documentos de

Habilitação e Relatório Técnico, faltando, portanto, motivos para inabilitar o CIACEG.

lnicialmente convém gizar que a CEL agiu bem ao diligenciar junto ao órgão

que emitiu o atestado técnico para esclarecer se a consorciada ABL System

Consultoria e lnformática Ltda. possui a qualificação técnica exigida no Edital, porém,

falhou ao analisar o ofício que ratificou a verac¡dade do atestado técnico.

O CIACEG detém conhecimento, aptidão e corpo técnico parc a execução do

objeto, de qualquer sorte, na ata de análise e julgamento dos documentos de

habilitação foi inabilitada porque o atestado emitido pelo Detran-PR não seria

compatível com o objeto referenciado no contrato:

o COnSó RCto TNTEGRADO DE ATENDTMENTO Ao C:DADAI
GO/A/VO, composto pelas empresas: }EJEN ENGENHARIA LTDA

E ABL SYSIEM COA/SUITOflA E INFORMATICA LTDA, CON\OTTTIC

análise dos documentos acosfados aos aufos atendeu as exigéncias
quanto a Habititação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação
Econômico-Financeira, Apresentação e as Declarações Exigidas,

todavia, quanto a Qualificação Técnica, foi verificado que ct

.} çIAçHG

atestado

-no 
Contrata. DO JULGAMENTO. Diante do exposto, esfa Comissão

¡r,tgu peta tNABtLtTAÇÃO das empresas que compõem o aludida

consórcio. (grifo nosso)

e tnc



No Relatório Técnico que nrotivou a ata assim constou:

A queståo que se buscou esclarecer é se a

mesma tem qualificaçäo técnica comprovade por

meio de atestado em gestão, gerenciamento ou

adminlsFaçåo de unldades de atendlmento

Nåo se mostrou evidenciado que a consorciada

executou ou executa tal atividade.

Com efeito, a Lei no 8.666/1993 diz que:

Añ. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a.

t-(.)

tt comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos

com o obieto da licitação. e indicação das instalações e do

aparelhamento e do pessoa I técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos

trabalhos.

Mais adiante, dispõe o texto legal, no S1o do mesmo artigo, que a

comprovação de aptidão referida no inc. ll do caput, no caso das licitaçÕes

pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades

profissionais competentes.

Ora, o CIACEG apresentou 1 (um) atestado registrado no CRA para atender

a exigência operacional.

Assim exige os itens 11.3.5.1 l, ll e Vl

t. Atestado técnico-operacional, fornecido por pessoa jurídica de

direito púbtico ou privado, devidamente registrado no CRA, CREA ott

CA:J, que demonstre a experiência do CO/VCORRENTE na gestão,

gerenciamento oLt administraçäo de unidades de atendimento,

englobando a disponibilização de recursos de teleinfonnaiica e it
administração geral de infraestrulura de imóveis cuia área mínim¿t

ffiçlasEg



somada se/a igual ou superior al0.000rn'?(dez mil metros
quadrados);
ll Atestado técnico^operacional, fornecido por pessoa jurídica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CRA, CREA ou
CAU, que demonstre a experiência do COIVCORRE/VIE na gestão,
gerenciamento ou administração em atendimento de multisserviços,
englobando, obrigatoriamente, a prestação de serviços de recepção,
informação, orientação e atendimento presencial, com quantidade
mínima somada de 10.000 (dez mil) atendimentos por dia;

Vl. Comprovação de experiência do responsável técnico indicado
para a implantação dos serviços nas UNIDADES DE ATENDIMENTO
VAPT VUPT, nos termos do inciso lV acima, devidamente registrado
no CREA, CAU ou CRA, em seruiços com caracterisficas correlatas e

compatíveis com as desfa Licitação;

Consequentemente, os itens foram devidamente atendidos pelos items 1 e 2

do atestado emitido pelo Detran-PR em favor da consorciada ABL System

Consultoria e lnformática Ltda:

ffi çlAs"E__G
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lmportante destacar que, a resolução normativa no 464 de 2210412015 do

CRA, no artigo 3o, disciplina que "Entende-se por Comprovação de Aptidão para

Desempenho de Atividades de Admìnistração os Afesfados ou DeclaraçÕes de

Capacidade l'écnica, fornecidos aos registrados /los CR,As pelos tomadores dos

seus serviços lpessoa s jurídicas de direito ptiblico ou pr¡vado)".

' 
rrPl¡¡ìt¿';c t 4leù:.dç.¡n de D.ÕJctÕ lrecut ra, gcllb É Ðo0råç¡o dc 3 lrr¿jj Unld¡cÊ, dÈ At¡nrllmÊhto,c¡iitrarnl: ðtend..m¡rnto grersa;¡1, com áre¡ süF¿r,or ¡ I.OOC ur, fm i nieiür","d,;; ;;.,;;.ä;'



l\. t.er de t-icitaçoes pc.,ntura os critérios que permitem a Adnrinistraçãr.r avaliar

se c licitarrte possui condiçÕes de executar os serviços, sob c., aspecto lécilictr

o¡reracional, nesse viés leciona Marçal Justen Filho que:

perfÌnente às empresas gue participam da licitação. Envoltre a

comprovação de que a empresa, como unidade iurídica e

econômica, partícipara anteríormente de contrato cuio obieto
era similar ao prevísto para a contratação almeiada pela
Admi nístraç ã o P ú bl ica. "¿

Ou seja, o atestado possui o condäo de comprovar que a empresa possul

capacidade para a execução do objeto da licitação, e conforme o atestado acostado

pelo CIACEG em favor da ABL System Consultoria e lnformática Ltda., o consórcio

atende ao ex¡gido no Edital.

ry$ASFG

Oportuno mencionar a lição do llustre Professor Marçal Justen Filho a seguir

transcrita:

"Caberá à Administração, na fase interna antecedente à propria

elaboração do ato convocatorio, avaliar os requisifos necessários,

restingindo-se ao estritamente indispensável a assegurar um

mínimo de segurança quanto à idoneidade dos licitantes."s

Ademais, não há qualquer menção na Lei de Licitação ou no Edital quanto à

compatibilidade do atestado com o objeto referenciado em seu contrato, mas apenas

ao objeto licitado, e neste caso, o atestado emitido pelo Detran-PR atendem ao

quesito, inclusive o próprio órgäo ratificou o teor do documento apÓs diligência, ou

seja, a CEL devena se ater ao conteúdo do atestado técnico, que atende a lei e é

verdadeiro.

Veja, os atestados servem para demonstrar que o cIACEG possui

capacidade técnica operacional e profissional comprovada para reestruturação

ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de unidades de

Aterrdimento lntegrado ao cidadão, localizadas no Estado de Goiás, o que ficoLt

. JUSTEN FILHO Marçal. Comentários à L.ei de Licitações e Contratos Administrativos - 9" ed 2002 pá9 318
s op cit, p.3i3



demonstrado através dos documentos acostados e atestacio de capac;idade técnic¿

operacional e profissional.

Assim, a inabilitação do CIACEG tomando por base uma supost:,

incompatibilidade entre o atestado e o objeto do contrato não encontra respaldo na

legislação e no Edital, que em nenhum momento especifica que o atestado deva se¡

compatível com o objeto do contrato originário.

Diz-se contrato originário porque

10 (dez) vez, com a evolução do contrato

bem pontuado no atestado.

eä çlAcHq

Dúvida não há, que o exame do disposto no art. 37, XXl, da Constituição

Federal, em sua parte final, referente a "exigências de qualificação técnica e

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigaçoes", revela que o

propósito objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder

Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas, sim, apenas a

quem possa evidenciar que efetivamente dispoe de condiçÕes para executar aquilo a

que se propÕe.

Tem-se, por absoluta a violação ao art. 30, $1o da Lei 8.666/93 e a

Resolução Normativa CFA No 46412015 ao não observar os requisitos da Lei de

LicitaçÕes, por desconsiderar atestado devidamente registrado perante o CRA.

Destaca-se ainda que a decisão que inabilitou o CIACEG não traz qualquer

respaldo legal ou jurisprudencial e isso é completamente intolerável, uma vez que

todas as decisöes da administração pública devem ser motivadas, como bem frisadc,

em tópico anterior.

como afirmado pelo Detran-PR foi aditado

de modo a abranger o objeto liciiado, comc

Repisa-se que a administração pública em seus atos deve se pautar pelos

princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam os princípios

de iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



A inabilitação foi pautada erì uma suposta incompatibilidade do atestado corrr

o seLt contrato, acontece que rìa Lei 8.666/1993 não há qualquer vedação sobre isso,

logo feriu o principio da legalidade, visto que os atos da administração pública devem

ser guiados por lei, e não por arbitrariedade como foi feito no caso em tela.

O jurista Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro,

define.

"A legalidade, como principio de administração (cF, arf. 37, caput),

signiiica que o administrador público está, em toda a sua atividade

funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem

comgm, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar

ato inválido e expor-se a responsabitidade disciplinar, civil e criminal,

conforme o caso6. "

Assim, para a CEL poder inabilitar o CIACEG deveria a lei lrazer de forma

expressa que não é aceito atestado incompatível com o contrato, uma vez que a

eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e

do Direito.

Nesse sentindo também é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de

Mello, que assim ensina:

"O princípio da tegatidade, no Brasil, significa que a Administração

nada po'de fazer senão o que a tei determina. Ao contrário dos

pafticulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize.

Donde, administrar é prover aos rnferesses públicos assim

caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e

formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas

dlsPosições7. "

CIACEG
Ccnsórcro lrleorôC¡ dE Alådr¡eñla .t Cdt3ia Ca1''

O principio da legalidade administrativa, em suma, implica que a competência

administrativa se funda numa lei, assim, a administração pública apenas pode fazer

ou deixar defazer aquilo que estiver previsto em lei'

6 MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed Säo Paulo: Malheiros, 2005
t BANDEIRAOEi¡fllO,CelsoAntônio,CursodeDireitoAdministrativo 19aed SãoPatrlo: Malheiros'2005,p.93



lrio que se refere à "lei" a que se refere o prirrcípio, vejarnos o ensinarnerlio cie

lViaiçal .Jusien Filho.

"O vocábulo lei é utitizado constitucionalmente para indicar diversas
espécies de afos esfafais, tal conto se vé no elenco contido no art. 59

da CF/88. Rigorosamente, a expressão lei indica um gênero que

abrange a Constituição (e suas emendas), as leis complementares,
as /eis ordinárias, as /eis delegadas, as medidas provisorias, os

decretos tegistativos e, mesmo, as resoluções ( ) Mais

precisamente, o principio da legalidade significa a necessidade de

uma manifestação de vontade dos órgãos constituídos pela

Co n sti tu iç ã o, re p re se ntativ o s d a so b e ran i a po p u I a r. 8"

Ë1

Válido expor que a doutrina classifica o Edital como sendo a "lei interna" da

licitação, caracterizando-se como uma das espécies do gênero ato administrativo,

cuja classificação resta inserta na modalidade de ato normativo, nessa linha de

raciocínio insta citar a seguinte lição:

CIACEG
Caôi5i@ lrtè¡r.lj d. Àlcôdimrnl: î. Cdiij::c 35r'

"Os afos normativos possuern conteúdo análogo ao das leis, com a
p¡n6pd diferença de não poderem inovar o ordenamento iurídico
criando direitos ou deveres para os administrados que não se

encontrem prevrstos em uma lei. A função dos atos normativos não é,

entretanto, simplesmente repetir o que se encontra enunciado na lei.

Sendo desfinados a possibilitar a fiel execução de /eis pela

Administração, os afos normativos devem esmiuçar, explicitar o

conteÚdo das /eis que regulamentam." e

Destarte, insta destacar que o ato normativo comporta a funçäo primária de

explicitar as situaçÕes disciplinadas pela lei ordinária aplicável a uma situação

específica, não comportando ampliaçöes ou inovaçÕes não previstas pela legislação

de regência.

Assim também é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça'

vejamos:

"ADMTNISTRATTVO - SA/VçAO PECUNTÁR;A - LEI 4.595/64 'i

Somente a lei pode estabelecer conduta típica enseiadora de

sanção. 2. Admite-se que o tipo infracionário esteia em cliplontas

infrátegais (portarias, resoluções, circulares etc), mas se impõe que a

JUSTEN FILHO
AI EXANDRII\IO

Marçal Curso de Direito Administrativo. 6a ed. Belo l]orizonte: Fórum, 2010, p 192
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lei faça a indicação. 3. Recurso especial improvido." (S7J, REsp
324181 , 2' Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 08/04/2003)

"ADM1N|STRAT|VO. RECURSO ES?EC:AL. AÇAO ANULATORTA
DE AUTO DE TNFRAçAO. AFERTçAO EM BOMBAS Df--

coMBusTívEls. vtoLAÇÃo Do ART. 535 DO CPC
NAO-OCORRÊNCIA. ART. 8O DA LEI 9.933/99. PENAL-IDADES
poss/8/L TDADE DE A7L\CAçAO TSOLADA OU CUMULATTVA
PRINCíPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA
OBSERVÂNC|A.(...) 4. Os atos da Administração Púbtica devent
sempre pautar-se por determinados princípios, entre os quais esfá o
da legalidade. Por esse prncípio, todo e qualquer ato dos agentes
administratívos deve estar em total conformidade com a lei e

dentro dos limites por ela traçados. 5. A aplicação de sanções
administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente
se toma legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver
previamente definido pela lei como infração administrativa. 6.

"Somente a lei pode estabelecer conduta típica ensejadora de
sanção. Admite-se que o tipo infracionário esteja em diplomas
infralegais (portarias, reso/uções, circulares etc), mas se impõe que a

lei faça a indicação" (REsp 324.181/RS, 2' Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ de 12.5.2003). 7. Hipotese em que a autoridade
administrativa, na fixação do valor da multa, observou os limites
definidos no art. 90 da Lei 9.933/99. Não cabe ao Poder Judiciário
adentrar o mérito do ato administrativo. 8. "Nos afos discricionários,
desde que a lei confira à administração publica a escolha e valoração
dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios
adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são
privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância
da lei, dentro da sua competência' (RMS 13.487/SC, 2" Turma, Rel.
Min. Humberto Maftins, DJ de 17.9.2007), 9. Recurso especial
desprovido. (SIJ, REsp 1127103, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, i.
23/11/2010)

Portanto, caracterizada a ilegalidade na inabilitação do CIACEG por parte da

CEL, uma vez que o ato deveria ser embasado em lei, restando como indevida a

inabilitação por ausência de previsão legal.

Neste viés, tem-se como absolutamente ilegal a decisão que inabilitou o

CIACEG, considerando que o atestado utilizado emitido pelo Detran atende ao objeto

da licitação e que não qualquer menção na Lei de LicitaçÕes ou no certame sobre

suposta compatibilidade do atestado com o objeto referenciado no contrato.

Ë çlåsHG



,,:) t¡f) ÁlTE.qr'l,'\lìO lllflPll(;NAtl() ËlVllllD(t l't:l t.) tll,.lllAiii.

i:-stranhamente a CEi- ficou com dúvidas acerca da veracidade cJo atestaclo

enlitido pelo Detran-PR, e após cliligência constatou que o documento é verdadeiro e

atende ao objeto da licitação, não ferindo qualquer artigo da Lei de Licitaçoes ou dr¡

certame, entretanto, a CEL decidiu por inabilitá-la por haver uma suposfa

incompatibilidade do atestado com o objeto referenciado no contrato, ao arrepio do

lei.

A CEL alega em seu Relatório Técnico que a consorciada ABL System

Consultoria e lnformática Ltda. é uma fornecedora e não uma gestora de unidades de

atendimento, mesmo o atestado técnico e a autarquia paranaense dizendo o

contrário.

Ora, o CIACEG apresentou atestado técnico válido, registrado no CRA, que

menciona a experiência em gestão e gerenciamento de unidades de atendimento,

atendendo plenamente o Edital, o órgão público que emitiu o documento ratifica

todas as informaçöes, mas mesmo assim a CEL alega que não restou evidenciado se

executada ou executou tal atividade. Um absurdo e claramente ilegal o atol

Em que pese à desnecessidade de explicar o porquê o CIACEG atende ao

Edital e a lei, por amor ao debate e ao principio da eventualidade, válido pontar

minunciosamente por quais motivos atendeu a todos os requisitos para a sua

habilitação, como se Passa afazer.

Com efeito, assim dispunha o item 1,1.3.5.1 le ll do Edital:

l. Atestado técnico-operacional, fornecido por pessoa iurídica de

direito publico ou privado, devidamente registrado no cM, ?REA ot'

CAu, que demon'stre a experiência do CO/VCORRENTE na gestãa,

Eerenciamentc: ou administração de unidades de atendiment<:'

englobando a disponibitização de recursos de teleinformática e a

adh¡nistração gerat de infiaestrutura de imoveÌs cuia área mínima

somada ieja 
-igual ou superior a 10.000m' (dez mii rnetros

quadrados);

-ï
CIACEG
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Destrinchando o item, a exigência era que o técnicci-operacional.

Fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Fornecidc,

pelo Detran-PR - AïENDIDO

Registrado no CRA, CREA ou CAU RCA no 20181000100001

ATENDIDO

Experiência em 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 igual ou superior a 10.000m2 (dez mil metros

quadrados): ltem 1 do Atestado de qualificaçáo técnica - ATENDIDO

qï ç.1åsH"9

Portanto, o item 11.3.5.1 I do Edital restou plenamente atendido pelo

atestado de qualificação técnico-operacional fornecido pelo Detran-PR, que está

registado no CRA através do RCA no 20181000100001 e especificada a experiência

no ltem 1:

1' Gestão e gerenciamento de unidades de afãndimento clRETftANS, en8lobando a disponlbÍlização derecursos de telelnformáI: 
" ? 

adminiíiração geralde infraerrutura ãm imóveis cuja área mlntmasomada é superior a 20.000 mr (vinte m¡f metros quadrados),.

E após a diligencia da CEL junto ao Detran-PR constatou-se:

Questionamento da CEL: Gesfão e gerenciamento de unidades de
atendimento CIRETRAN, englobando a disponibilização de recursos
de teleinformática e a administração geral de infraestrutura em
imóveis cuja área mínima somada é superior a 20.000 m2 (vinte ntil

metros quadrados).
Resposfa do Detran-PR: informamos que a empresa poss¿//

atualmente o total de 150 equipamentos de autoatendimento
disponibilizados nas 106 unidades do Detran/PR, que somadas.
ultrapassam o total de 20.000 m2 (vinte mfl metros quadrados),
conforme informado, visto que a sua Unidade de Atendimento
Central, a 1a Ciretran em Curitiba, iá ultrapassa essa metragent
quadrada. lVesfes locais, a entpresa é responsável por toda
administração dos equipamentos, bem como todo monitoramento e a

infraestrutu ra de processamento dos serviços.



Assirn, nota-se que o atestado de <¡ualificaçäo técnico-operacional restou

c;onfirmado pelo órgäo, qL¡e oportunamente explicou a experiência da consorciada

ABl. System Consultoria e lnformática [-tda. enr gestão e gerenciamento de urridacJes

cje atendimento CIREI RANS, que engloba a disponibilizaçáo de recursos de

teleinformática e a administraçâo geral de infraestrutura de imÓveis cuja área mínima

somada é superior a 20.000m'(vinte mil metros quadrados).

Convém frisar que o item 11.3.5.1 I do Edital exige experiência em gesfão,

gerenciamenfo OU administração, logo, se o atestado Lraz especificamente apenas

gestão e gerenciamento, a ausência de experiência em administração não é motivo

suficiente para inabilitação, haja vista o teor alternativo da alÍnea l.

Na sequência, o item '11.3.5.1 ll do Edital assim exige:

It. Atestado técnico-operacional, fomecido por pessoa iurídica de

direito público ou privado, devidamente registrado no CRA, CREA ou

CAIJ, que demonstre a experiência do CONCORRENTE na gestão,

gerenciamento ou administração em atendimento de multisserviços,

engtobando, obrigatoriamente, a prestação de serviços de recepção,

informação, orientação e atendimento presencial, com quantidade

mínima somada de 10.000 (dez mil) atendimentos por dia;

Detalhando o item, tem-se-

Ëî çIAçHg

Fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado: Fornecido

oelo Detran-PR - ATENDIDO

Registrado no cRA, CREA ou CAU - RCA no 20181000100001

ATENDIDO

Experiência em gestáo, gerenciamento ou administração em atendimento

de multisserviços, englobando, obrigatoriamente, a prestação de serviços

de recepção, informação, orientação e atendimento presencial, corì1

quantidade mínima somada de 10.000 (dez mil) atendimentos por dia'

Item 2 do Atestado de qualificação técnica - ATENDIDO

Repisa-se, o item 11.3.5.1 ll do Edital restou plenamente atendido

atestado de qualificação técnico-operacional fornecido pelo Detran-PR, que

pêlcr

está



regisiâdo no CFìA através do RCA no 20'i81000100001 e especiticada ¿; experiêncta

no ltr-'rri 2.

2' Gestão e gerenclamento em atendimento de mulusserviços, englobando a prestação de serviços derecepção, inforrnação, orientaçâo e atendimento presenci¿f e remoto, com quantidade mlnir¡a somadaacima de 17.000 (dezessete mil) atendimentos por d¡e.

E após a diligencia da CEL junto ao Detran-PR constatou-se:

Questionamento da CEL. Gesfão e gerenc¡amento em atendimento
de multisseru¡ços, englobando a prestação de serviços de recepção,
informação, orientação e atendimento presenc¡al e remoto, com
quantidade minima somada acima de 17.000 (dezessete mil)

atendimento por dia.
Resposfa do Detran-PR: informamos que o Detran/PR conta com
todo gerenciamento dos atendimenfos de multisserviços nos fofens e
slsfema de gestão do atendimento presenc¡al, como a contabilização
por tipo de serviços, emlssão de senhas por periodo, tipos de
servlços presenciais, tempo de atendimento e demais indicadores de

acompanhamento, bem como os recursos humanos desflnados â

recepção e auxílio ao cidadão na execução dos serviços nos
te rmin ais de autoatendimento.

Porfim, o item 11.3.5.1 Vl do Edital resta atendido por corolário lógico, haja

vista que a própria CEL já havia se manifestado positivamente, sendo único

empecilho a análise incorreta da diligência efetuada no Detran-PR:

CIACEG
Ccô:ô'cìo htñgroC.r dc ÂlaúÍm¿nt. tr Ckjd'rc G^ :,

f
I conclu¡åo - Foram apr€sentadas, a comprovaÉo de

vlnqrlo entre o profissional indicado e a ABL System

Consultoria e lnformátíca gue é parle ir¡tegrånte do

Consórcio por mgo dê Contreto Soclal Forarn

apresentados ainda os documentos qtæ demonstram a

regularictade do profissionat indicedo junto ao CRA-PR' ben:

a cornprovaçåo de escolaridade de niver superior e

Curio¡lo Lãües. Os servþs 3åo conelalos e são

comgetfveis com o o$e{o da l¡c¡teçåo'

Ccm base na documertaçåo apresentada verif¡ca'se c i

etendimênto aos paràmetros exigidos no inoso Vl 
I

Entrêlånto, tendo em vbta a diligènda a 6er realizada' este 
I

inciso em parl¡crrar, será rear¡aliado ao têrmino da 
I

dilisència. 
__l



/rle¡ri dissct, a Resolução Normativa CFA N" 4641?-015, por nreio do /\rt 4",

$3o estabelece que é competência do CRA investigar e fazer diligências quando os

Atestados ou DeclaraçÕes de Capacidade Técnica suscitarem dúlvidas quanto à

veracidade.

Logo, ao desconsiderar o teor o atestado emitido pelo Detran-PR, mesmo

após diligência no órgão, a CEL invadiu a competência do CRA, anulando

tacitamente um documento registrado em autarquia de personalidade jurídica de

direito público, o que caracteriza ilegalidade flagrante, passível de responsabilização

Neste viés, a comprovação de aptidäo para desempenho de atividade

pertinente e compatível em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da

licitação restou atendida pelo atestado emitido pelo Departamento de Trânsito do

paraná - DETRAN PR em favor do consorciado ABL SYSTEM Consultoria e

informática LTDA., de tal modo, a inabilitação não merece prosperar por restar

atendido os itens 11.3.5.1 l, ll e Vl do Edital e também porque não pode a CEL anular

Atestados de Capacidade Técnica por ser de competência exclusiva do CRA.

3.2. DA INABILITAçÃO DOS CONSÓRcloS VAPT VUPT c¡DADAo E

GESTÃO INTEGRADA GOIÁS

CIACEG
CoñsðEþ lôtÈlfo,Jo dF 

^tÊdmanr. 
3. Cddæ Sorri.i

Os consórcios Vapf Vupt Cidadâo e Gesfã o tntegrada Goiás são compostos

pelas seguintes empresas:

Vapt Vupt Cidadão

" Shopping Cidadão Serviços e lnformática S'A'

,, Socicam Serviços Urbanos Ltda'

u TB Serviços Transporie, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos

S.A.

Gestão lntegrada Goiás

n Pro Jecto -- Gesfão, Asessoria e Serviços - Eireli

,, Mazzitli Actministração de Empreitas L-tda.



:lP Brasil Consultoria e Proietos de Estruturação rie F'arcerta:

Público-Privadas e Parlicipações L,tda

Softpark I nfo rmática Ltd a.

Eficaz Construtora e Comércio L-tda.

Quanto à possibilidade de formação de consórcios, o jurista Marçal Justerr

Filho faz a seguinte critica:

Ðçlåç_H"G

"( ..) o consorcio pode conduzir a resultados indeseiáveis. A

formação de consorcios acarreta risco da dominação do mercado

atraves de pactos de eliminação de competição entre o.s

empresários. No campo de licitações, a formação de consorcios
poderia reduzir o universo da disputa. O consorcio poderia retratar

uma composição entre eventuais inferessados: em vez de

estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a

competição. Aliás, a composição entre os potenciais interessados
para participar de licitação pode alcançar a dimensão da

criminalidade.lo"

De tal modo, conquanto exista entendimento no sentido de que ?)

Administração Pública tem a discricionariedade para definir se aceita ou näo a

participação das empresas sob forma de consorcio, é irrefutável que quando há a

opção pela permissão de formação de consórcios a mesma deve se atentar de

possíveis irregularidades que maculam todo o certame.

Em rápida consulta na lnternet, nota-se que as empresas Shopping Cidadão

Serviços e lnformática S.A. e TB Serviços Transporte, Limpeza, Gerenciamento e

Recursos Humanos S.A. do consórcio Vapt Vupt Cidadão e 3P Brasil - Consultoria e

projetos de Estruturaçáo de Parcerias Público-Privadas e Participações Ltda., que foi

cindida com a empresa B2BR Business To Business lnformática do Brasil l-tda., d<,

consórcio Gestão lntegrada Goiéts atuam de forma conjunta I'iá anos, em clara

parceria empresarial com sociedades em comttm, veja:

ìc JUSTEN FILHO. lr/tarçal. Comentårio à Lei de Licitações e Contratos Adm¡nistrativos, Dialética. 2012,p 565



cohls()Rcto FACA FActL - 11.:t21.001/0001-54
" Sócios

" SH(.¡PPING DO CIDADI\O SERV,COS E INFORMATICA S./A.

" INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISIRACAO PUBLICA E APOI(
UNIVERSITARIO DO RIO DE JANEIRO - IBAP-RJ

.' 3P BRAS/L . CONSULTORIA E PROJETOS DE ESI'RUTURACAO
DE PARCERIAS PLIBLICO-PRIVADAS E PARTICIPACOES L'I'DA

" TORONTO ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA

coNSoRClo TATUT POUPATEMPO - 1 1.985.834/0001-'10
o Sócios

" SHOPPING DO CIDADAO SERYÍCOS E INFORMATICA S.A.

" 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACA)
DE PARCERIAS PUBLICO.PRIVADAS E PARTICIPACOES LTDA

CONSORCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO - 11.996.186/0001-05
. Sócíos

" SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.

" 3P BRAS/L - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPACOES LTDA

CONSORC IO BOTUCATU POU PATEM P O - 1 2.054.200/OOO 1 -06
o Sócios

' SHOPPING DO CIDADAO SERVÍCOS E INFORMATICA S.A.
. 3P BRAS/L - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO

DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPACOES LTDA

Ëi çIASFG

<; CONSORCIO INTEGRA FACIL - BAURU - 14.752.360/0001-54

" TB SERyTCOS, IRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A.

" 3P ERAS/L - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACA?
DE PARCERIAS PUBLICO.PRIVADAS E PARTICIPACOES LTDA

lncontestável que as empresas Shopping Cidadão Serviços e lnformática

S.4., TB Serviços Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S.A. e

3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias Público-Privadas e

Pariicipaçoes Ltda., e 82BR Business To Business lnformática do Brasil Ltda., sãc

parceiras e possuem sociedades em comum.

Ora, evidente a existência de vínculos de natureza societária entre empresa{ì

participantes dos consórcios Vapt Vupt Cidadão e Gesfão lntegrada Goiás, e issc

confirnra a de possibilidade de favorecimento mútuo entre as empresas envolvidas

causando prejuízo à isonomia e à competitividade.



i. Relação entre Slroppirrg do Lìiriadão 5s¡r¡içr-''ç r:

tnformática 5.4., 3P Brasii - fionsultoria e Proietc¡s de

Estruturação de Parcerias Priblico-Privadas €

Participações l-tda., e ßzBR Business To [Jusiness

lnformática do Brasil Ltda

lnicialmente convém aclarar que as empresas B2BR e 3P Brasil fazem pafte

do mesmo grupo econÔmico, o famoso GRUPO TBA da familia Boner'

O Grupo TBA ficou amplamente conhecimento após inúmeras investigaçoes

que estão disponíveis na lnternet.

CIACEG

Diante das inúmeras investigaçöes, o Grupo TBA decidiu criar a empresa 3P

Brasil e efetuou a cisão com B2BR, esta que chegou a fazer parte do cadastro de

empresas inidôneas pelos numerosos descumprimentos contratuais dos serviços do

na Hora.

portanto, todos os atestados utilizados pela empresa 3P Brasil na verdade

são oriundos de contratos firmados com a empresa B2BR'

Crniórcio lôlègrôCa dc 
^låfrii¡¡âôia 

c. CþoJao 3i

Dito isso, válido afirmar que as empresas 82BR, 3P Brasil e Shopping dc

Cidadão possuem relação societária, o que é vedado pelo item 9 3'2' do Edital'

Desde o ano de 2012 surgiram algumas desavenças na parceria das

empresas, tanto que em 2 de julho de 2012 e 1o de agosto de 201 3 foram celebrados

clois memorandos de entendimentos (Anexo 1).

No memorando de

empresas B2BR e ShoPPing

Conta de ParticiPação (SCP

entendimentos assinado em 2 de julho de 2012 as

do cidadão afirmam a existência de uma sociedade errr

NA HORA) desde 27 de novembro de 2008:



A. as Partes têm consthufda desde 27 de novembro de 2008 uma Sociedade em Conta de

Part¡cipação - SCP NA HORA - cujo objeto é o concurso de esforços e a divisão de lucros, segundo

suas respectivas participações, em decorrência da prestação de seru(os de adequação de imóvel,
implantação, manutenção e gestão das Unidades NA HORA Rodoviária, Taguatinga e Ceilância
conforme Contrato Administrativo ns 28/2008 e respectivos aditivos, firmados pela B2BR com o

Distr¡to Federal por meio de sua SECRETARIA DE'ESTADO DE JUSTIçA, DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA - SEJUS;

Ora, o item 9.3.2. prevê.

g.3.2. Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econÔmico

(¡) as soc¡edades col¡gadas, ]]NTR?LADAS ou de slmples

parlicipação, nos termos dos arligos 1.097 e seguintes, do Codigo

Civile do artigo 243, da Lei Federal n.o 6.404/76, (ii) as empresas que

possuarn diretores, acionisfas (com mais de 10% de participação) ou

representanfes /egals comuns, e/ou (iii) aquelas que dependam

econômica ou f¡nanceiramente de outra empresa, ou, então, que a

subsidiem

portanto, a existência de um grupo econômico entre as empresas 82BR e

Shopping do Cidadão ligado pelos lucros da Sociedade em Conta de Participação NA

HORA impossibilita a participaçâo dos consórcios Vapt Vupt Cidadão e Gesfão

lntegrada Goiás, em outras palavras, as consorciadas B2BR, 3P Brasil e Shopping

do Cidadão sempre foram dependentes econômica ou financeiramente uma da outra,

e o liame só acabou estrateg¡camente após as inúmeras notícias envolvendo o Grupo

TBA e a sua empresa B2BR.

CIACEG
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CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADAO

i. lndicação de mais de I (um) encarregado pela

instalação fisica. ltem 11'3.5.1, inciso lV

O ltem 1'1.3.S.1, inciso lV do Edital é enfático ao apontar a necessidade de

indicação de 01 (um) responsável técnico encarregado pela instalação física con-r

escolaridade de nível superior e currículo lattes, totalizando 03 (irês) responsáveis

técnicos que atuarão na execução do contrato.



Frn que pese a clareza do Edital, o Consorcto Vapt Vupt Cidadão ignclrou ;;

exigência e indicou 04 (quatro) responsáveis tecnicos, sendo 02 (dois) exclusivos

para instalação fisica, a saber, os Engo Rosalvo Alves de Souza Junior e Bruno

Ferreira Cararnez.

Por conseguinte, o descumprimento do ltem 11.3.5.1, inciso lV do Edital é

manifesto.

Em atenção ao princípio da eventualidade, convém dizer que não prospera a

eventual alegação de que foi indicado a mais, e isso não causará qualquer prejuízo

ao certame, vez que a CEL deve obedecer ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório e o Edital é patente ao estabelecer que a licitante deve indicar APENAS

01 (um) responsável técnico encarregado pela instalação física, e não 02 (dois),

como feito pelo Consorcio Vapt Vupt Cidadão.

ËçIAçHg

Convém gizar que o principio da vinculação ao instrumento convocatório

determina que esta CEL cumpra fielmente o Edital, visando tratar todos os licitantes

de forma isonômica, regra esculpida no art. 3, da Lei 8.666/1993, verbrs:

Aft. 3o A licitação desfrna-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantaiosa

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade

com os princíp¡os básicos da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatorio, do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Na doutrina é pacífico o entendimento em relação ao princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, vejamos o que diz Luis Carlos Alcoforado:

"Pela vincutação ao instrumento convocatório, as regras consfanfes

do editat são imutáveis, prevalecendo do início ao fim da licitação,

coarctando a Administração e os licitantes".



"A AclminÌstração e os licitantes devern se r:om¡torfar dentro dos

exafos limites fixados no edital quer em relação âs uorrnAs

proced¡mentais quer quanto às materiais11".

C mestre Hely L-opes Meirelles também discorreu sobre o terna:

"A vinculação ao editat significa que a Administraçãct e os licitantes

ficam adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento

convocatorio da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto

à documentação, âs propostas, ao iulgamento e ao contrato. Em

outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se

obrigatorias para aquela ticitação durante todo o procedimento e para

fodos os segs pafticipantes, inclusive para o orgão ou entidade

licitadoral2."

CIACEG

Ora, se o Edital é nítido que a licitante deve indicar 03 (três) responsávets

técnicos, sendo 01 (um) exclusivo para instalação física, por qual motivo o Consorcio

Vapt Vupt Cidadão se acha superior à previsão Editalícia?

Ccn<órcro ltei)rôd3 d., Âtùdirrn¡c o. CidlÍ-Ð 3ar.1'r

Destarte, tendo em vista que o Consórcio Vapt Vupt Cidadão deixou de

atender as exigências do ltem 11.3.5.1, inciso lV do Edital ao indicar 04 (quatro)

responsáveis técnicos, sendo 02 (dois) exclusivos para instalação física, deve ser

inabilitada do certame.

Com o fito de atender as exigências relativas à qualificação

econômico-financeira, o Edital exige no ltem 11.3.6.1, inciso ll:

Gomprovação de índice de Liquidez' Ativo Circulante

Divergente. ltem 11.3.6.1, inciso ll

1' ALCOFORADO, Luis Carlos. Licitaçoes e Contrato Adminisirativo - 2" Ediçäo - Brasília JurÍdica
P NIEIRELLES, Hely l-opes. Licìtaçäo e Contrato adm¡nistrativo - '13" Edìção - Malheiros Editores - Ed. 200

Il. Comprovação de indice de Liquidez Corrente igual otr

super¡or a 1,0 (um inteiro), apurado de acordo com os

va,lores constanfes do batanço, de acordo com a seguinte

formula:
ILC=AC/PC
Onde:

tLC: indice de Liquidez- Con'ente



Cabia ao Consorcio Vapt Vupt Cidadão analisar o Balanço Patrimonial de cada

consorciado e apreseniar planilha com a comprovação de indice de liquidez corrente

de acordo com os dados informados.

AC: Ativo Circulante, excluídos os fiúulos desconfado.s
provisao para devedores duvidosos
PC: Passivo Circulante

Neste viés, em simples análise à Comprovação de indice de Liquidez Corrente

da consorciada Shopping do Cidadäo Serviços e lnformática S.A. constata-se que o's

valores referentes ao ATIVO CIRCULANTE (AC) não condiz com a realidade. Veja.

No Balanço Patrimonial consta como ATIVO CIRCULANTE (AC) a quantia de

R$ 48.719.381,87 e na Comprovação de índice de Liquidez Corrente apresentaram o

valor de R$ 38.725.987,75.

Logo, frente às informações divergentes referente a consorciada Shopping do

Cidadão Serviços e lnformática S.A o Consorcio Vapt Vupt Cidadão deverá ser

inabilitado por descumprimento ao ltem 11.3.6.1, inciso ll do Edital.

çt çl_åcHg

C. CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIAS

i. Descumprimento do ltem 11.3.5, inciso l. Somatória

proporcional a respectiva participação em consórcio'

Com o fito de atender ao item, o consórcio Gesfão lntegrada Goiás

apresentou 6 (seis) atestados emitidos pela Companhia de Processamento de Dado-"

do Estado de São Paulo - PRODESP.

A grande maioria dos atestados foi feitos em nome de alguns consÓrcios qtte

as empresas integrantes do consórcio Gesfão lntegrada Goiás fazem parte, inclusive

vários estão em nome da B2Br - Business To Business lnformática do Brasil Ltda ,

cleclarada inidônea pela Controladoria Geral do Distrito Federal, e que no decurso clc;

contraio foram transferidos para a consociada 3P Brasil por nreio de cisão



Em que pese o Edital aceitar a utilização de atestados de capacidade técnica

ern nome c1e consórcios, é cediço que a somatória deve ser proporcional a respectiva

participação em consÓrcio.

Neste viés, o art. 33 da Lei no 8.666/93, disciplina a participação de

consórcios em licitaçÕes:

,,Añ. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas
em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
t - comprovação do compromisso público ou parficular de

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
tl - indlcação da empresa responsável pelo consorcio que deverá

atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no

edital;
Ill - apresentação dos documenfos exigidos nos arts. 28 a 31 desfa

Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de

quatiflcação técnica, o somatorio dos quantitativos de cada

consorclado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua

respectiva parficipação, podendo a Administração estabelecer, para

o consorcio, um acréscimo de até 30% (tinta por cento) dos valores

exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os

consÓrcios composfos, em sua totalidade, por micro e pequenas

empresas assim definidas em lei;
lV - impedimento de participação de empresa consorciada, na

mesma licitação, através de mais de um consÓrcio ou isoladamente;

V - responsab¡tidade sotidétria dos integranfes pelos atos praticados

em consorcio, tanto na fase de ticitação quanto na de execução do

contrato.
$ lo No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposfo

no inciso ll deste artigo.

S 20 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da

celebração do contrato, a constituição e o registro do consorcio, nos

termos do compromisso referido no inciso / desfe arligo."

Logo, a CEL não deve considerar o quantitativo integral dos atestados

emitidos em favor das empresas em regime de consórcio, devendo ser aceito de

acordo com a proporcionalidade da participação efetiva de cada consorciado na

execução do contrato, e não pela totalidade dos serviços atestados.

Assim, considerando que o item I assim exige:

Ëçl"açHg



l. Atestado técnico-operacional, forrrccido por pessoa juridrca de

direito público ou privado, devidamente registrado no CRA, CREA oLt

CAU, que demonstre a experiência do COIVCORREN-|'E na gestãc.
gerenciamento oLt administração de unidades de atendimento
englobando a disponibilização de recursos de teleinformática e a

administração geral de infraestrutura de imoveis cuja área minima
somada seia íqual ou superior a 10.000m2 (dez ¡nil metrge
quadradoslL.

Portanto, deveria o consórcio Gesfão lntegrada Goiás apresentar atestados

cuja somatória proporcional dos consorciados fosse igual ou superior a 10.000m'

(dez mil metros quadrados), contudo, se analisado os quantitativos apresentados

tem-se apenas 8.439 m'. Veja.

O consórcio Gesfão lntegrada Goiás apresentou os seguintes atestados:

o Contratante: PRODESP

o "":.i:i:";"::i:" cidade Ademar Poupatempo

. B2BR (3P Brasil) - 85%

. Shopping do Cidadão - 15o/o

o Área Proporcional. 0 m2

o CRA no 112512017 - 3P Brasil

. Contratante: PRODESP

''":"i:iil::::iio B"uca'iu

. B2BR (3P Brasil) - 68%

" Shopping do Cidadão - 32%

o Area Proporcional: 1.034 m'

o CRA no 121612017 - 3P Brasil

CIACEG
C$rórdo lrregrdr d-. Àt

Contrafante: PRODESP

o tontratado: Mazzini



)

C

Þ,rea'. 2 Q,Z.'t t¡t'

tì14\ r¡'970/20-l/ - lVtazzini

., üar\t{afsfite' PRODESP

c ü¿¡r¡Èratado: Consórcio Sanios Poupatenrpcr

" Farticipação:

" I erracom - 40o/o

" Pro-Jecto - 30%

* B2R2 - 20o/o

' l¡Aazzini - 10o/o

c Área Proporcional: 589 m'

c CRA n' 115012017 'Mazzint

ffi C¡Affiffiffi

. Contratante: PRODESP

; Contratado. Mazzini

. Área. 3.'1 08 m'

o CRA no 97112017 - Mazzini

. Contratante: PRODESP

c üontratado: Consórcìo Poupatempo Sorocaba

' Pa rticipação:

* Pro-Jecto - 65%

" Mazzini - 35o/o

" Area Proporcional: 785 m2

c CRA n' 114912017 - Mazztni

T.clcl. dq--&ee. 8-. å9&f

Assim sendo, o aproveitamento dos atestados emiticjos pela PRODISP

reÌaiivos as consórcios que as enlpresas ¡ntegrantes do oonsórcio Gestãa lntegrada

deve-se restringir ac percentual de participação à empresa dele integrante, confotnre



hrem delineado nos Acórdãos 229912007, 2036/2008, ?-25512008, 299312009

').5721?.010, 3131 12011 ,289812012 e 86712015 todos do Plenário do TCLJ

Destarte, considerando que o consórcio Gesfão lntegrada Goiás comprovotl

o atendimento de Area de 8.439m', restando descumprido a quantidade minima de

10.000m'?ex¡gidos no ltem 11.3.5, inciso I do Edital.

Por todo o exPosto, requer o

ESPECIAL DE LICITAçÃO, que delibere

Vupt Cidadão e Gesfão lntegrada Goiás e

Atendimento ao Cidadão Goiano.

4, PEDIDOS

CIACEG
Con3ôlo lnlet.Ë1 de ireftlinFto 1. C;34.'-,r :r

Requer ainda que, caso não seja acatado os pedidos aqui ventilados, requer

sejam enviadas as presentes razÕes, à apreciação da autoridade hierarquicamente

superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4o. do Art. 109 da Lei

Federal 8.666/93, como também poderemos fazer uso da prerrogativa constante no

parágrafo 1o. do Art. 113 da supracitada Lei.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Curitiba, 14 de março de 2018.

CONSÓRCIO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
GOIANO

Empresa Líder Cejen Engenharia Ltda.
Ceciliano José Ennes Neto

SÓcio Administrador
CREA 170371632-9 - PR - 47911D

CIACEG e essa DOUTA COMISSAO

pela INABILITAçAO dos consórcios Vapf

HABILITAçÃO Oo Consorcio lntegrado de



MEMORAT{DO DE EilTENDIMENTOS QUE FAZEM

sHopptNc rx) ctDADÃo SERV|çOS E TNFORMÁT|CA rTDA.

E

BzBR BUgNESS TO BUSTNESS TNFORMÁnCA DO BRAS|T S/A

Por este instrumento particular, SHoPP|NG Do cIDADÃo sERvtços E

INF0RMÁÏCA LTDA., sociedade empresária com sede na Calçada Arcturo, 12 - Centro de Apoio ll -
sala 22 {parte r) - Atphaville - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06541-070, inscrita no CNpJ/MF sob ns
o7.9L7.3O3/oooL-72, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por dois de seus
Diretores, Srs. Plínio Ripari e Fernando Antonio Lourenço Graton Jr., doravante denominada
sHoPclDADÃo e 82BR BUslNEssro BUstNEss tt{FoRMÁTrcA fþ BRAstts/A, sociedade empresária
com sede na Avenida Yojiro Takaoca, 4384 - cj. 1010 - Alphaville - Santana de Parnaíba, inscrita no
CNPJ sob ne 01.162.636/0001{0, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus
Diretores, Srs. José Romão e Paulo Cesar Lopes Zeredo, doravante denominada B2BÇ que neste
¡nstrumento também poderão ser denominadas Partes, quando referidas em conjunto, e parte,
quando referidas isoladamente, têm entre si justo e avençado o presente Memorando de
Entendimentos nos termos que seguem.

CONSIDERANDO QUE:

A as Partes têm constituída desde 27 de novembro de 2008 uma Sociedade em Conta de
Participação - SCP NA HORA - cujo objeto é o concurso de esforços e a divisão de lucros, segundo
suas respectivas participações, em decorrência da prestação de serviços de adequação de imóvel,
implantação, manutenção e gestão das Unidades NA HORA Rodoviária, Taguatinga e Ceilåncia
conforme Contrato Administrativo ne 2gl2OO8 e respectivos aditivos, firmados pela B2BR com o
Distrito Federal por meio de sua SECRETAR|A DE ESTADO DE JUSTTçA, DlRElTos HUMANoS E

CIDADANIA - SEJUS;

B. as Partes, em conjunto cofn as empresas ALTERNATIVA CONsutToRlA E pARTlclpAçÕEs LTDA.
(CNPJ 01.259.348/0001-60), TERRACoM CONSTRUçÕES LTDA. (cNpJ 47.497.3671criot-26) e pRo-

JECTO ASSESSORIA E SERVIçOS LTDA. (CNPJ 43.361.033/0001-58), integram, desde 25 de março de
2009, o CONSÓRC|O PIRACICABA POUPATEMPO, cujo objeto é a prestação de serviços de adequação
de imóvel, implantação, manutenção e gestão da unidade Piracicaba do POUPATEMPO, conforme
contrato Administrativo ne PRo 00.5589 firmado com a pRoDESp - coMPANHtA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, cabendo à SHOPCIDADÃO a participação
de 25% (vinte e cinco por cento) no referido consórcio;

C. as Partes, em conjunto com as empresas CEI SHOPPING CENTERS LTDA. (CNPJ 00.860.28310001-
41), FACILITY TEcNoLoGIA LTDA. (CNPJ U]u.42410f,[]-98) e GELPAR EMPREEND|MENTOS E

PARTICIPAçÕES LTDA. (CNPJ 09.242.769/wL-22), integram desde 28 de novembro de 2008 o
CONSÓRC|O AGltlzA RlO, cujo objeto é a prestação de serviços de adequação de imóvel,
irnplantação, manutenção e gestão das Unidades Bangu e Grande Rio do RIO POUPATEMPO,
conforme Contrato Administrativo ne L7l2OO8 firmado com a JUCERJA - Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro, cabendo à B2BR a part¡cipação de 25% (v¡nte e cinco por cento) no referido
consórcio;

D. as Partes pretendem distratar a SCP NA HORA, bem como permutar as participaçöes que detêm
nos Consórcios PIRACICABA POUPATEMPO e AGTUZA RtO;

l\.t\
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E. para que se formalizem as operações referidas no considerando acima, serão necessárias certas
gestões e ações, entre as Partes e tamtÉm em face dos demais consorciados e dos entes públicos
contratantes - PRODESP e JUCERJA;

As Partes, de comum acordo, fixam as seguintes regras e condições:

1- o presente Memorando tem como objetivo formalizar a vontade das partes, manifestada em
oportunidade anterior à assinatura do presente instrumento, bem como disciplinar as obrigaçðes de
cada uma delas para, mediante concessões recíprocas:

a) encerrar a SCP NA HORA;

b) a SHOPCIDADÃO se retirar do coNSóRcto PtRActcABA poupATEMpo mediante cessão
integral de sua participação em favor da B2gR;

c) a B2BR se retirar do CONSóRCIO AGIUZA RIO mediante cessão integral de sua participação
em Êavor da SHOPCIDADÃO.

2. Sendo assim, neEte ato as Partes dilratam, em caráter irrevogável e irretratável, o lnstrumento
Particular de contreto de Constituição de Sociedade em Conta de participação, firmado em 27 de
novembro de 2008, nos termos do lnstrumento particular de Distrato, euitação e Outras Avenças ora
em anexo (ANEXO l), que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, como se nele
est¡vesse transcrito, para todos os fins e efeitos de direito.

3. Também neste ato e por este ¡nstrumento, de forma irrevogável e irretratável, as partes resolvem
permutar suas respectivas participações nos coNsóRclos plRAclcABA pouPATEMpo e AGILIZA Rlo,
de modo que a B2BR incorporará e subscreverá, integral e irrestritamente, a participação da
sHoPclDADÃO no CONSÓRC|O ptRACtcABA poupATEMpo, ao mesmo tempo em que a
SHOPCIDADÃO incorporará, integral e írrestritamente, a participação da B2BR no cOrusóRclo
AGILIZA RIO.

4. Tendo em vista que a aheração da constitu¡ção do coNsóRclo ptRActcABA poupATEMpo
depende de prévia e expressa anuência da PRODESP, conforme as cláusulas S.4 e 9.1 do C¡ntrato de
Constituição do Consórcio, a B2BR comprovará para a SHOPCIDADÃO, no prazo máximo e
improrrogável de 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente ¡nstrumento, o protocolo,
perante a PRODESP, de requerimento de anuência para cessão integral da participação da
SHOPCIDADÃO em favor da B2BR, do qual deverão constar as assinaturas das demais consorciadas, a
saber ALTERNATIVA, TERRACOM e PRO-JECI-O, a tudo anuindo expressamente e renunciando
eventual direito de preferência na subscrição da participação cedida (ANEXo ll).

5. Por sua vez e tendo em vista que a alteração da constituição do CONSóRCIO AGlLlzA RIO depende
de prévia e expressa anuência da JUCERJA, conforme as cláusulas 5.5 e 9.1 do Contrato de
Constituição do Consórcio, a SHOPCIDADÃO comprovará para a B2BR, no prazo máximo e
improrrogável de 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente instrumento, o protocolo,
perante a JUCEUA, de requerimento de anuência para cessão integral da participação da B2BR em
favor da SHOPCIDADÃO, do qual deverão constar as assinaturas das demais consorciadas, a saber
CEl, FACILITY e GELPAR, a tudo anuindo expressamente e renunciando eventual direito de
preferência na subscrição da participação cedida (ANEXO lll).

6. Na data da assinatura do presente instrumento, as Partes outorgam, mútua e reciprocamente, a

mais ampla, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamarem uma da
outra, a qualquer título e a qualquer tempo, acerca dos direitos e obrigaSes de cada qual, dos
valores recebidos e do integral e tempest¡vo cumprimento de todas as obrigações at¡nentes à SCp NA
HORA e/ou aos CoNSÓRcloS PIRACICABA POUPATEMPo e AGtuzA RtO, incluindo-se - mas não se
limitando, aos direitos - as ações, as exceções, as pretensões das Partes, as indenizações e avisos
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prév¡os legais e contratua¡s, indenizaçöes ou reembolsos; mandatos; indenizações ou remuneração
por cobranças, por recusas, devoluçöes ou cancelamentos, indenização por eventuais prejuízos,
presentes ou futuros, decorrentes do distrato da SCP NA HORA e da retirada das Partes dos
consorcios, da inadequação de prazos contratuais ou de cláusulas de exclusividade; investimentos,
aportes, créditos e débitos vencidos ou vincendos, incluindo-se os liguidados e não liquidados,
pendentes ou já concretizados; passivos ostensivos e/ou ocultos; juros, correção monetária, multas,
tributos em geral ou, ainda, reembolso de despesas de qualquer natureza, incluindo-se aí todos os
aditamentos, anexos, aherações, prorrogações, cartas compromisso, e-mails, correspondências ou
quaisquer outras obriga@es ajustadas entre as Partes ou entre estas e terceiros, expressa ou
tacitamente.

6.1. Como consequência do disposto no item acima:

a) relativamente à SCP NA HORA, a B2BR fica, a partir da data da assinatura do presente
instrumento, integral e exclusivamente responsável por todos os direitos, deveres e
obrigações da SHOPCIDADÃO, sem exceção ou restrição, perante si própria, perante o
Distrito Federal e perante terceiros quaisquer, ressalvadas as hipóteses tratadas no item 3 do
Distrato SCP Na Hora;

b) relativamente ao CONSÓRSO PIRAC¡CABA POUPATEMPO, a B2BR fica, a partir da data
da assinatura do presente ¡nstrumento, subrogada em todos os direitos, deveres e
obrigaçöes da SHOPCIDAOÃO, sem exceção ou restrição, perante si própria, as demais
consorciadas - a saber ALTERNATIVA, TERRACOM e PRO-JECTO, perante a PRODESP e
pera nte terceiros quaisquer;

c) relat¡vamente ao coNSÓRoo AGILIZA RlO, a SHOPCIDADÃO frca, a partir da data da

assinatura do presente ¡nstrumento, sub-rogada em todos os direitos, deveres e obrigações
da B2BR, sem exceção ou restrição, perante si própria, perante as demais consorciadas - a

saber, CEl, FACILITY e GELPAR, perante a JUCERJA e perante terceiros quaisquer.

6.2. Caso após a assinatura do presente instrumento a PRODESP ou o Governo do Estado de
São Paulo, os empregados e colaboradores da unidade Piracicaba do POUPATEMPO, a União,
o Estado ou Municípios, bem como terceiros quaisquer formalizem alguma exigência ou
cobrança em face da SHOPCIDADÃO, relativamente ao Contrato Administrativo ou ao
Consórcio, a B2BR, conforme o caso, arcará diretamente com a obrigação, custeará
diretamente a defesa ou reembolsará as depesas, perdas ou danos em gue a SHOPCIDADÃO
incorrer. O mesmo se aplica a SHOPCIDADÃO, relativamente à B2BR, no tocante ao Contrato
Adm¡nistrativo das unidades Bangu e Grande Rio do RIO POUPATEMPO.

7. A partir da data de assinatura do presente lnstrumento, a B2BR não realizará mais nenhum
repasse ou pagamento à SHOPCIDADÃO, em decorrência da SCP NA HORA.

8. A SHOPCIDADÃO continuará faturando regularmente contra a PRODESP, enquanto tramitar
perante suas instâncias o requerimento administrativo de anuência de que trata o item 4 dele
¡nstrumento e o fará até o efetivo arquivamento perante a JUCESP, da Aheração do Contrato de
constituição do coNsÓRclo PIRACICABA PoUPATEMPo contemplando a saída da sHoPclDADÃo.
Tendo em vista que nos termos deste instrumento, e pert¡r de sua assinatura os valores faturados
pela SHoPCIDADÃO contra a PRODESP no CONSÓRCp PIRACICABA POUPATEMPO passam a ser de

titularidade da B2BR, a SHOPCIDADÃO efetuará mensalmente o repasse dos valores líquidos em

favor da B2BR, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas do efetivo crédito de cada

pagamento em sua conta corrente. Par¡¡ os efeitos desta cláusula e deste ¡nstrumento, considera-se
valor líquido mensal o valor pago pela PRODESP, deduzido dos tributos incidentes e apurados sobre
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refer¡dos pagamentos. Os tributos serão devidamente recolhidos pela SHOPCIDADÃO, que
comprovará seu recolhimento para a B2BR.

9. A partir da data de assinatura do presente instrumento e enquanto tramitar perante as instâncias
da jUCERJA o requerimento administrativo de anuência de trata o item 5 acima, o CONSOROO
AGILIZA RIO deixará de distribuir a participação que caberia à B2BR em cada faturamento mensal e
passará a distribuir referido valor a SHOPC¡DADÃO, sem prejuízo da participação a gue esta última
faz jus mensalmente. Dessa forma, a SHOPCIDADAO cuidará de recolher em nome da B2BR e nas
épocas próprias, os tributos incidentes sobre referidos pagamentos, comprovando seu recolhimento
para esta última no prazo de até 15 (quinze) dias após o prazo legal de pagamento de cada tributo. A
SHOPCIDADÃO assim procederá até o efetivo arquivamento perante a JUCERJA da Aheração do
Contrato de Constituição do CONSÓRCIO AGIUZA RIO contemplando a saída da B2BR.

9.1. Enquanto as alterações dos contratos de constituição dos consórcios não forem
arquivadas nas respectivas Juntas Comerciais, cada uma das Partes fìca obrigada a
contabilizar regularmente suas participações nos resuÍtados dos consórcios, a despeito
destas não mais lhes serem repassadas, bem como a recolher os tributos sobre elas
incidentes de acordo com o regime tributário e normas legais a que estejam enquadradas,
nada podendo ser exigido a esse título da Parte contrária.

10. Ressalvados os repasses de que tratam os itens 8 e 9 deste instrumento, as Partes declaram nada
ma¡s ter a reclamar uma em relação à outra e cada uma em relação à SCP NA HORA e em relação aos
CONSÓRCIOS PIRACICABA PoUPATEMPO e AGILIZA RlO, em juízo ou fora dele, em qualquer tempo, a
qualquer título, instância ou Tribunal e concordam que a presente transação é meio juridicamente
adequado para o encerramento das relações jurídicas objeto deste instrumento.

11. Caso qualquer das Partes deixe de cumprir espontaneamente as obrigações prev¡stas neste
instrumento e para que nenhuma delas seja prejudicada pela inércia ou omissão da outra, a B2BR

outorgará procuração pública em favor da SHOPCIDADÃO, com poderes específicos para que esta
última possa, em seu nome, praticar os atos a que está obrigada neste instrumento. Por sua vez, a

SHOPCIDADÃO outorgará procuração pública em favor da B2BR, com poderes específicos para que
esta última possa, em seu nome, praticar os atos a que está obrigada neste ¡nstrumento.

12. As Partes obrigam-se a não utilizar, por si ou por interposta pessoa, e a não revelar, a qualquer
tempo, quaisquer negócios ou tratativas de negocios, segredos, informações, dados técnicos,
métodos de organização, normas comerciais, mapat levantamentos, conteúdos, desenhos, estudos
de mercado, especificaçöes de produtos, estratégias de lançamento de produtos e serviçot margens,
critérios e dados de custot listas de clientet de preços, ou quaisquer outros documentos e
informações, uma da outra, de empresas a elas colþadas ou associadas, de clientes de todas elas, da

SCP NA HORA, dO CONSÓRCIO PIRACICABA POUPATEMPO E dO CONSÓRCIo AGILIZA RIO, tOdOS CSTCS

considerados INFORMAçÕES CONFIDENCIAIS, sob pena de responsabilização civil e criminal.

12.1. As Partes, por si ou por seus sócios, dirigentes, prepostos, empregados, prestadores de
serviços, representantes e procuradores, são permanentemente responsáveis pela proteção
e guarda das INFORMAçöES CONFIDENCIAIS, cumprindo-lhes impedir o uso indevido ou a
revelação não autorizada destas, mesmo após a assinatura do presente instrumento.
Considera-se revelação não autorizada a divulgação sem prévia aprovação escrita da Parte
proprietária ou reveladora da informação.

12.2. Sendo qualquer das Partet por si, seus sócios, dirigentes, prepostos, empregados,
prestadores de serviços, representantes e procuradores, compelida a fazer revelação de

INFORMAçÕES CONFIDENCIAIS, por ordem judicial, ou em processo judicial ou em
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deconência de lei, deverá imediata e previamente comunicar tal fuo a outra parte, em
tempo hábil para que adote as medidas judiciais e extrajudiciais que entender cabíveis.

1i1.3. As obrigações estipuladas nesta cláusula não se aplicarão a INFORMAçÕES
CONFIDENC|AtS que:

a| sejam de domínio público na época de sua revelação;

b) passem a ser de domínio público sem que a Parte Receptora tenha concorrido culposa ou
dolosamente pari¡ sua divulgação, quer por si, quer por seus empregados, prepostos ou
prestadores de serviços;

c| sejam reveladas por terceiro que não tenha obtido a informação por intermédio das
Partes, seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços.

13. O presente instrumento entrará em vþor na data de sua assinatura, obrþando as partes e suas
sucessoras a qualquer tÍtulo. Resultando do entendimento comum das partes, o conteúdo do
presente instrumento é indivisível e não poderá ser interpretado e aplicado senão em seu conjunto
para todos os fins e efeitos de direito.

14- Como condição determinante para a realização da presente avençe, as partes fazem as seguintes
declarações, responsabilizando-se civil e criminatmente pela respectiva veracidade:

14.1. as Partes não têm conhecimento de qualquer ato ou fato relevante que não tenha sido
revelado à outra Parte, cuio conhecimento faria com que esta não celebrasse este
Memorando ou o celebrasse de forma diversa da aqui estabelecida;

14.2. dado que a B2BR sub-rogou-se nos direitos e obrigações da SHOPCIDADÃO na SCp NA
HoRA e no coNsÓRclo PIRACICABA PouPATEMpo, enguanto a sHoFCtDADÃo sub-rogou-se
nos direitos e obrigaçðes da B2BR no cONSÓRCIO AGIUZA RlO, cada uma das partes fica
isenta, após a data da assinatura do presente instrumento, da obrigação de indenizar os
entes pÚblicos, a outra parte ou terceiros, por todas as exigibilidades, ônus, encargos, custos,
despesas ou prejuízos que venham a ser suportados, realizados ou incorridos, no caso da
B2BR em decorrência do Contrato Administrativo das unidades NA HORA RoDOVIÁR|A,
TAGUATINGA cEltÁNDlA, GAMA e SoBRADtNHo e poupATEMpo pIRActCABA e no caso da
SHOPCIDADÃO em docorrência do Contrato Administrativo das unidades RIO pOUpATEMpo
BANGU e GRANDE RlO, ainda que decorrentes de descumprimento de obrigações, passivos
ostens¡vos ou ocultos, débitos trabalhistas, fiscais, previdenciários, acidentários, securitários
ou civis gerados em decorrência dos respectivos Contratos Administrativos, assim como
ficam isentas de repassar, uma a outra, eventuais créditos, indeniza@es, pagamentos,
reembolsos e outros direitos recebidos em decorrência direta ou indireta dos mesmos
contratos Administrativos, após a assinatura do presente instrumento.

15. Não se estabelecerá por força do presente instrumento, entre as Partes ou entre cada uma delas
e os sócios, diretores, prepostos, empregados ou prestadores de serviços da outra, vínculo de
qualquer natureza, devendo cada qual responder por suas respectivas obrigações, especialmente,
mas não limitadamente, as de caráter fiscal, trabalhista, previdenciário ou acidentário.

16. No caso de uma das Partes ser responsabilizada por obrigaçöes que são comprovadamente da
outra, por força de lei ou deste instrumento, a Parte devedora assumirá diretamente o pagamento
ou o cumprimento da obrigação, prestará diretamente as garantias que forem necessárias, indicaní
seus próprios bens para penhora, assim como providenciará a substituição da Parte inocente no pólo
passivo de demandas judiciais ou administrativas, indenizando-a por eventuais perdas, danos e
honorários profissionais que tiver dispendido na sua defesa , 
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17. A tolerância de qualquer das Partes, guanto 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, podendo, ainda, requerer
judicialmente a execução especffica das suas obrigações, caracterizando o presente instrumento,
título executivo extrajudicial na forma da lei.

18. Os casos omissos, não previstos neste instrumento, serão tr¡¡tados por uma Comissão composta
de um representante de cada uma de suas signatárias e um terceiro nomeado de comum acordo por
ambas.

19. Neste ato e por este instrumento, as Partes obrigam-se por si e por suas sucessoras a qualquer
título, hipótese em que as empresas resultantes da reoganização societária de qualquer delas, se
ocorrer, permanecerão responsáveis pelas obrigaçöes aqui assumidas, independentemente de
anuência ou qualquer outra formalidade.

20. As Partes declaram que leram e entenderam todas as cláusulas e condições do presente
instrumento, que representa e compreende todos os entendimentos mantidos por elas,
prevalecendo sobre qualquer outro, escrito ou verbal.

21. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressâ a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para a resolução de guestões eventualmente levantadas em decorrência do
conteúdo deste instrumento e não resolvidas da forma prevista no item 18 retro.

E, por estarem as partes de pleno e comum acordo com as cláusulas deste
instrumento, o assinam em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito, na presença de
duas testemunhas.

Sâo Paulo - SP, 02 de julho de 2012.
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B(BR BU$'ESSrO BUSTNESS INFORMÁT|CA DO ERAStr S/A

José Romão

sr{opprNc Do oDADÃo sEÏvtþos E tNFoRMÁTtcA LTDA.

Plínio Ripari fernairdo Anton¡o Lourenço GratoñJr.

TESTEMUNHAS

Nome

^ Eduardo'tãmposGorìçelves
Kb n: RG: 3a.089.863.x ssPrsP

cpF ne cÞriur' 3m.7b9'748'92

Paulo César Lopes Zeredo

Pågim 6d_e6
libnaando de Entendimenbs enüe stìoPCloADAo e B2BR ñrmadoem 02 deiuho de 2012

Nome

RG ne

CPF ne



MEMORANDO DE EÍIITENDIMENTOS QUE FAZEM

sHopptNc Do ctDADÃO SERV|çO5 E TNFORMÁïCA rrDA",
PEACH TREE PARTICIPAçöES E EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁROS E RURAIS ITBA E

3P BRASIT- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARCERIAS PUBUCO-PRIVADAS E

PARTICIPACOÊS LTDA.

Por este ínstrumento particular, SHOpptNc DO CTDADÃO SERVTÇOS E
ì¡'¡FOÌMÁïCA LTDÀ, sociedade empresár¡al com sede n¿ Calçêda Arcturo, 12 _ Centro de Apoio lt _
sala 22 fparte 1) - Alphav¡lle - santana de parnaíbê - sp - cEp ò6541-070, ¡nsff¡ta no cNpJ/MF sob ne
07.977 -303/000L-12. neste ato .epresentada na formê de seu contrato soc¡ar, dorãvanie
dCNOMiNAdA SHOPCIDAÐÃO, PEACH TREE PARTÍCIPAçÕES E ÊMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRÌO5 E
RURAIS LIDA-. sociedade limitada, com sede em sântana do pêrnaíbe, Estado de são p¿uro, na Av.
Copacabana, 71, unidade 5-S, Jardim prof. Benoa, CEp 06502{01, ¡nscrita no CNpl/MF sob o ns.
rcs7a337 /æ07'09, e na Junta comercial do Estado de são paulo sob o NrRÊ 35.222.959.281 neste
eto representada, nôs termos do seu contrato social, doravante denom¡nada PÊACHTREE e 3p
SRASIT- CONSU¡-TORIA E PROJETOS DE Es'TRUTURACAO DË PARCERIAS PUBUCO.PRIVADAS S

PARTICIPACOES LTDA., sociedade l¡mitada, com sede na Av. yojiro Takaoka,4384, Se. Andar,
Alphaville, Santana de Parna¡ba - SP - CEp 06541{38, inscrira no CNPJ/MF sob ne 01.259.348/0001_
60, neste ato representada na forma de seu Contrato Soc¡al, doravante denominada 3pgRASlL que
neste instrumento também poderão ser denom¡nadas partes, quando referìdas em conjunto, e
Paite, quando referidas iso¡adamente, têm entre si juslo e avençado o presente Meraorando de
Entendimentos nos termos que seguem.

CONSIÞERANDO QUËr

A. o SHOPCIDADAÐÃO e a PEACHTREE têm const¡tuída desde 01 de Junho de 2010 um¿ Sociedade
em Conta de Partic¡pação cujo objeto é o concurso de esforços e a divisão de lucros em
decorrência da p¡'est¿ção de serv¡ços de adequêção de imóvel, implantação, m¿nutenção e
gestão des seguintes participaçõ€s das unidades:

a. 35% de p¿rticipação no Consórc¡o Faça Féc¡I, conforme Contrato Administrât¡vo ne

03612009 f¡.MAdO COrn A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

DO ESTADO DO ESpfRrrO S¡t'ltO - SeeeR;

b.35%departicípêçãonoConsórciofatuíPoupatempc,conforrneConirstoAdm¡nisirativo

ns PRO 00.5850 f¡rmâdo com a PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DO ESTADO DE 5ÃO PAULO;

c, 32% de participação no Consórcio Boiucatu Poupatempo, e, conforme Contrato

Administrativo ns PRo 00.5856 firmedo com a PRoDESP - CoMPANHIA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, E;

d. 1-5% de participação no consórcio Cidade Ademar Poupãtempo, conforme Cont¡eto

Adm¡ni5trat¡vo ne PRO 00-5854 firmado com a PRODESP - COMPANHIA DE;
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g. as Partes pretendem d¡straiar a SCP;
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c" para que se formâli¡em as operações referidas no cons¡derando ac¡ma, serão necessár¡as certas
gestões e ações, entre as partes e também em face dos demais consorcjados e dos entes
públicos contratantes - pRODESp e SEGER-ES;

As Paf(es, de comum acordo, fixam as segu¡ntes regras e condições:

1, O presente Memorando tem como objetivo fomalizêr a vontade das partes, manifestada em
oportunidade ante.ior à assinatura dô presente instrumento, bem como disciplinar as obr¡gações de
cadê um¿ delas p¿ra, med¡ãnte concessöes recÍprocas:

a¡ encerrar a SCPj

bl a SHOPCTDADÃO se retirar dos Consórcios: FAçA FÁCtr, TATUí pOUPATEMpO, BOIUCAT-U
POUPATEMPO e CIDADE ADEMAR POUPATEN4PO mediante cessão integraì de sua
part¡cipação em favor da 3PBRASIL;

c) õ3PBRAS|Lvai assum¡i a perticição do SHOPC|DADÃO nos respect¡vos CONSóRCIOS.

?. Sendo ê5sim, neste ato o SHOPCIDADÃO e a PEACHTREE d¡stratam, em caráter ¡rrevogável e
iñ'etratável, o lnstrumento Particula¡ de Contrato de Cônstitu¡ção de Sociedade em Conta de
Participação/ f¡rmado em 01 de junho de 2010, nos termos do lnstrumento Particular de D¡strato,
Quitâção e Outras Avenças ora em anexo (ANEXO l), que fa¿ parte ¡ntegrante e ¡ndissociável deste
instrumento, como se nele estivesse transcrito, para todos os fins e efeitos de d¡reito.

3. r,€ndo em vista que a aheração da constituiÉo do CONSÓRCIO FAçA FÁCIL depende de prévia e

expressa anuência da SEGER, conforme as cláusulas 5.6 e 9.1 do Contrato de Constituição do
Consórcio, a 3PBRASIL comprovará para a SHOPCIDADÃO, no prãzo méx¡mo e ¡mprorrogável de 30
(irintaì d¡a5 cóntados da assinatura do presente instrumenio, o protocolo, perante a SEGER, de

requer¡rnento de anuência para cessão ¡ntegral da participação da SHOPCIDADÃO em favor da

3PBRASII- do qual deverão constar as assinaturas das demaÌs consorciadas, a saber 82BR - BUSINESS

1O BUSINESS INFORMÁNCA DO BRASIL 5/4., TORONTO ADMINISTRAçÃO DE BEN5 LTDA. Ë

INST¡TUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E APOIO UNIVERS]TÁRIO DO RIO DE JANEiRO -
IBAP-RI, a tudo anuindo expressamente e renunclândo eventual direito de preferência ne subscrição

da participaÉo cedida (ANEXO II).

4, lendo em vista que a êlteração da constituição do CONSóRCIO -IATUí POUPATEMPO depende de

prév¡a e expressa asuêncìa da PRODESP, conforme as cláusulas 5.5 e 9.1 do contrato de constituiÉo

do Consórcio, a 3PBRASIL comprovará pêrâ a SHOPCIDADÃO, no prazo máxìmo e ¡mProrrogável de

30 {trinta) dias contados da assinatura do presente ¡nstrumento, o protocolo, perante a PRODESP, de

requerimento de anuência parã cessão integral da participação dê SHOPCIDADÃO em favor da

3PBRASIL anuindo expressamente a subscr¡ção da p¿rtic¡pação ced¡da (ANEXo lll)'

5. Tendô em visra que a alter¿ção da constituiÉo do CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEIVIPO

depende de prévia e expfessa anuência da PRoDESP, conformê as cláusulas 5.5 e 9.L do conirêto de

Constitu¡ção do Consórcio, a 3PBRASIL comprovaré para ¿ SHOPCIDADÃO, no prazo máximo e

improrro!ável de 30 {trinta) dias contedos da assinatura do presente ¡nstrumento, o protocolo,

peranie a PRODESP, de requer¡mento de anuência para cessão ¡ntegral da participaÉo da

StiOpC¡OAOÂO em favor da 3PBRASIL anuindo expressâmente a subscrição da part¡c¡pação cedide

{AN-Exo rv).

ê. Tendo em vista que a alteração da constiluição do coNsÓRclo cIDADE ADEMAR^POUPATEMPO

depende de prév¡a e expressa anuènc¡a da PRODE5P, conforme as cláusulas 5 5 e 9'1 do Contrato de

Constituição do Consórcio, a 3PBFASII comprovaré para a SHOPCIDADÃO' no prazo m¿x¡mo e

improrrogável de 30 (tr¡nta) dias contados da assinatura do presente in*rumento' o protocolo'

peranie a PRODESP, de fequerimento de anuência para cessão inìegral d¿ particiÞação da

=.

iuÈô

È=
E.R

;t(oçì
!È

o9?

Üâ

9;'qP

qÄ
=¿

:rô
E.s

cq)
:2!

n .-â.

ìi.c

Þì

.= c)

'lcãc)

c9

sF

Lir ù

Pðin¿ 2de 6

,1

hq* 1\/),J,,

'/."-\. /,/ !
.,( /J \-=,../

tÀ



sHoPcrDADÃO em fêvof da 3'BRASTL anuíndo expressamenre a subscr¡ção da participação cedida(ANÊXO v).

?- Na dêta da assinetura do presente instrumento/ ãs partes outorgam, mútua e rec¡procamente, amais ampla, teral, lrrestrita, irrevogável e irretratáve¡ quitâção, par; nada mais ¡eclamare* u." d.
ou'tra, a qualquer título e a qualquer tempo, acerca dos dire¡tos e obrigações de cada qual, dosvalores r€cebidos e do integrar e tempest¡vo cumpr¡menlo de todas as obrigaçôes atinentes i Scp
E/OU AOS CON5órCJO5 FAç.A FÁCIL, TATUí POUPATEMPO, BOTUCATU POUPÂTEMPO E CIDADE
ADEMAR PoUPA'IErvlPo, incruindo-se - mas não se rim¡t¿ndo, aos d¡reitos - ês açõeg as exceções, aspretensões das Partes, as ¡ndenizações e av¡sos prév¡os lega¡s e contratuêis, indenizäções ou
reernbolsos; m¿ndatos; ¡ndenizaçôes ou remunercção por cobranças, por recusas, devoluções ou
cancelamentos, indenização por eventua¡s prejuízos, presentes ou ìuturos, decor¡:entes do dístrâîô
da scP e da ret¡rada das partes dos consórc¡os, da inadequação de prazos contratuais ou de c[áusuras
de exciusividade; invest¡mentos, aportes, créd¡tos e débitoi vencìdos ou vinceÞdos, incluindo_se os
Iiquidados e nâo liqu¡dadot pendentes ou já concretizados; passivos ostensívos e/ou ocultos; iuros,ccrreéo rnonetária, multas, tributos em geral ou, ainda, reembolso de despesas ae quáiquei
naiureza, incluirìdo-se aí todos os adilamentos, anexos, alteraçoes, prorfog¿ções, cartas
comprom¡sso, e-meiis, conespondênc¡as ou quaisquer outrês obr¡gações ajustadas entre as partes
ou entre estas e terceiros, expressa ou tachamente,

6.1. Como consequência do d¡sposto no item acima;

al relativêmente ao CONSóRCIO FAÇA FÁCIL, ¡ 3PBRASIL fica, com a assinatur¿ do
presenie instrumentq subrogada em todos os d¡reito, deveres e obrigaçöes da
SHOPCIDADÃO, sem exceção ou restrição, perante si própria, as demais consorciadas,
perante a SEGER e perante terceiros quaisqUer;

b) relat¡ mente eo coNsóRclo TATUí poupATEMpo, a 3pBRAslL fica, com a Êssinatura
do presente instrumento, subrogada em todos os dire¡tos, deveres e obrigações da
SHOPCIDADÃO, sem exceção ou restriçâo, perante s¡ própria, as demais consorciadas,
peËnte a PRODESP e pe¡^ente terce¡ros quaisquerj

cl reiat¡vamente ao CONSóRC|O BOTUCATU pOUpATEMpo, a 3PBRAS|L fic¿, com a
ass¡natura do presente instrumenlo, subrogada em todos os direitos, deveres e obrigações
da SHOPCTDADÃO, se¡n exceção ou restrição, perante si própria, âs demais consorciacjas,
perante ê PRODESP e perante terceiros quaisquer;

d) rel¿tívamente ao CONSÓRC|O CIDADE ADEMAR poupATEMpo, a 3PBRASIL fice, com a

assin¿iura do presente instrumento, subrogada em todos os direitos, deveres e obrigações
de SHOPCIÐADÃO, sem exceção ou restr¡ção, perante si próprìa, as demaìs consorciadas,
perante ¿ PRODESP e perante terceiros qua¡squer;

6.2. Caso após a assinatura do presente ¡nstrumento os entes contrôtafttes, a saber a SEGER

ou PRODESP, ou o Governo do Estado de EspírÌto Sanio ou do Estado de São Pauio, os
empregados e colaboBdores dos Consórcios, a União, o Estado ou Municíp¡os, bem como
terceiros quôisquer forma¡izem alguma exigência ou cobrança em face da sHoPclDADÃo,
[elativamente ao Contrato Administ¡at¡vo ou aos Consórc¡os, a 3PBRASII- confcrrne o caso,

arcará direlamente com a obrigação, custearÉ diretamente a defesa ou reembolsa¡é as

depesas, perdas ou danos em que a sHoPclDADÃo incorrer.

Ï. A SHOPCIDADÃC continuará faturando regularmente contra â SEGER e a PRODESP, enquanto

tramitar perante suãs instâncias os requerimentos administratìvos d€ anuêncie de que trèt¿ os itens

3,4,5e6desteinstrumentoeofaráatéoefetivoarquivamentoperanteaJUCESP,d¿Alteraçãodo
f-cntrato de Constitu¡ção dos Consórcios FAçA FÁClL TATUí POUPATEMPO, BOTUC^ATU;
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POUPATEMPO e CTDADE ADEMAR pOUpATEMpO conremplando a saída da SHOPC|DADÃO. Tendoem v¡stê gue nos termos deste ¡nstrumento, a part¡¡ de sua arr¡nriura os valores faturados pelaSHOPCIDADÃO contra a SEGER e e PRODESP pêssam a ser de titularidade da 3PBRAS - aSH.PCTDADÃO efetuafá mens¿rmente o repasse dos varores tíquidos em favor da 3p8RAsrL, no prêzode até 48 (quêrenta e oito) horas contadas do efetivo crédito de cada pagamento em sua contêcofrente' Pefa os efeitos desta cráusurâ e deste Ìnstrumento, cons¡dera-se varor ríqu¡do mensar cvalor pãgo pela sEGER e perâ pRoDEsp, deduzido dos tributos incidentes e apurados sobre ¡efe¡¡dos
Þagamentos. os tributos serão devidamente recolhidos peta SHO'CIDADÃô qu" .o*;;;'JJrecolhimento para a 3PBRASIL

8. Ressalvados os repasses de que tratam o item 7 deste instrumento, as panes declaram nada maiste¡ a reclamar uma em reraçâo à outr¿ e cadå uma em reiação å Scp e em reração aos consórc¡os
FAçA FÁflL TATUI POUPAÍEf\4PO, BOTUCATU POUPAÏEMPOE CIDADE ADEMAR POUPATEMPO. EMjuízo ou fora dele, êm qualquer tempo¿ a qualquer iítulo, instânc¡e ou ïr¡bun¿l e concordam que ãpresente transaÉo é meio jur¡d¡camente adequado para o encerïamento das relações juríd¡cas
objeto deste ¡nstrumento.

9. Câso quaìquer das Pertes deixe de cumprir espontaneamente as obÍ¡gações previstas neste
instrumento e para que nenhuma delas seja preiudicada pela inércra ou om¡ssão da outr¿, a
3PBRASIL outorgaÉ procuração púbr¡c¿ em favor da sHopcrDADÃo, com poderes específicos para
que esta última possa, em seu nome, praticar os atos a que está obrigâda neste instrumento.
16. As Partes obrigam-se a nãô utilizar, por si eu por interpostê pessoa, e a não revela¡, a qualquer
tempo, qua¡squer negócios ou tratativas de negócios, segredos, infomaçöes, dêdos técnicos,
métodos de organização, normas c!merc¡ais, mapas, levantamentos, conte¡jdos, desenhos, estudos
de mercado, especificações de produtos, estratégias de lançamento de produtos e serv¡ços, margens,
critér¡os e dados de custos, listas de clientes, de preços, ou quaísquer outros documentos e
ìnformações, uma da ogtra, de empresas a e¡as col¡gadas ou associadas, de clientes de todas elas, da
sCP ou dos ConsórcÌos FAÇA FÁCtt, TATUí poupAïÊMpo, EoTUCATU poupAÏEMpo e ctDADE
AÐEMAR POUPATEMPO, todos estes consider¿dos TNFORMAçÕES CONFIDENCIA|S, sob pena de
responsabil¡zação civii e cr¡m¡nal.

10.1. As Partes, por si ou por seus sócios, d¡r¡gentes, prepostos, empregados, prestadores de
serviços, representantes e procuradores, são permanentemente responsáveis pela proteçao
e guarda das INFORMAçÕES CONFIDENCIAIS, cumprindoJhes impedir o uso indevido ou a
revelação não autor¡zada destas, mesmo após a assinatura do presente instrumento.
Cons¡dera-se revelaÉo não arrtonzada a divulgaÉo sem prévia aprovação escr¡ta da Pêrte
proprietária ou reveladora dã informãção.

10-2. Sendo qualquer das Partes, por si, seus sóc¡os, d¡rigentes, prepostos, empnegados,
prestadores de serviços, representantes e procuradores, compelida a fazer revelação de
INFORMAçÕES CONFIDENCIAIS, por ordem judicial, ou em processo judiciai ou em
decorrênc¡a de lei, deve¡á imediata e previamente comunicar tal fato a outra Parte, em
tempo hábìl pêrê que adote as medidas jud¡c¡ais e extrajud¡ciais que entender cabíve¡s-

i.0,3, As obr¡gações estipuladas nest¿ cláusula não se aplicarão a INFoRMAçÕÊs
CONFIDENCIAIS que:

a) sejam de domínio público na época de sua revelação;

b) passem a ser de domínio público sem que a Parte Receptora tenha concoríido culposa ou

dolosamente para sua divulgação, quer por s¡, quer por seus empregados, prepostos ou l
prestadores de serviços: ,r''o!,j,/
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c) sejam revel¿das por terce¡ro que não tenha obtido ¿ informação por ¡nlermédio dasPartes, seus empregados, preposÌos ou prestãdores de se.viços.
1.1. O presente instrumento entrarÉ em vigor na data de su¿ asslnatura, obrigando as partes e su¿ssucessoras a qoalquer título_ Resultando do entendimento comum das paftes, o conteúdo dopresente instrumento é indivisíver e não poderá sef interpretado e apììcado senão em seu conjuntopara todos os fins e efeitos de direito.

Lz' ccmo condição determ¡nante par_a a rearização da presente avença, as partes fazem ¿s seguintesdeclarações, responsabilizando-se civil e criminalment" p"ta r""p"aivïuerac¡dade:
¡,2.1. as Partes não têm conhecìmento de qualquer ato ou futo relevante que não tenha sido¡evelado à outra parte, cujo conhec¡mento fa.¡a com que estã não cerebrasse este
Memorèndo ou o celebrasse de forma diversa da âqui estabelecida;

i.3. Näo se estabelecerá por força do presente instrumento, entre as partes ou entre cada uma delas
e os sócÌos, diretores, prepostos, empregados ou prestadores de serviços da outrê, víncülo de
qualqu€r 

'latureza, 
devendo cada qual responder por suas respectivas obrigações, espec¡aìmenie,

mas não l¡m¡tadamente, as de caráter fisca¡, trabalh¡sta, previdenc¡ár¡o ou acidentário.

1.4. No caso de uma das Partes ser responsab¡lizãda por obrigações que são comprovadamente da
outía, For forçÊ de lei ou deste ¡nstrumento, à pâne devedo¡a assumirá d¡retamente o pagameìtto
ou o cumprimento dã qbrigação, prestará d¡retamente as garantias que forem necessárias, indicaré
seus próprios bens pâra penhora. âssim como providenciará a substituição da pãrte ¡nocente na póro
passìvo de demandas judiciais ou administratives, inden¡zando-ê por eventuais perdas, danos e
honorários profissiona¡s que t¡ver d¡spend¡do na sua defesa.

15. A toierância d€ qualquer das Partes, quanto âo atraso ou ¡nadimplênc¡a dê outra, não
catacterizará novação ou renúncia, podendo a parte prejudicada êxercer os direitos que lhe são
Ba.antidos por lei ou po. este Contrato, quando melhor lhe convier, podendo, ainda, requerer
jui¡cialmente a execução específic¿ das suas obrigações, caracterizando o presente Ìnstrumento,
iítulo executivo extrajudicial na forma da lei.

1.6. Os casos omissos, não previstos neste ìnstrumento, serão tratados por uma Com¡ssão composta
de um representante de cada uma de suas signatár¡as e um terceiro nomeado de comum acordo por
ambas.

17. Neste ato e por este ìnstrumento, as Partes obr¡gam-se por s¡ e por suãs sucessoras a qualquer
títu¡o, hipótese em que as empresas resultantes da reoganização soci€téria de quaiquer delas, se

occrrer, permanecerão responsáveis pelas obrìgações aqu¡ assurn¡das, ¡ndependenternente de

anuêac¡a ou qualquer outra formal¡dade.

18. As Partes declaram que leram e entenderam todÊs ¿s cláusulas e condições do presente

insirumento, que representa e compreende todos os entendimentos mantidos po¡ el¿s,

prevâlecendo sobre qualquer outro, escrito ouverbal.

L9. Ficê ele¡to o foro da Comarca de São Paulo, com renúncia express¿ a qualquer outro, por mais

pr¡ì,/ilegiâdo que seja, para a resolução de questões eventualmente levêntadas em decorrência do

conteúdo deste ¡nd¡smento e não resglvidas da forma previst¿ no item 18 retro

Ê, por estarem es partes de pleno e comum acordo com as cláusulas deste

lnstÍumento, o assinam em 2 (duas) v¡ês de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 
\

duas tesiemunhas. /' !'y\
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