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0775 - SEGUROGARANTIA - SETOR PUBLICO

428.454

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

SEGURO 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. DEFINiÇÕES:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da

Lei
n08.666/93.

3. VIGÊNCIA:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato
principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador

adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo
stabelecido 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 prejuízos

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;
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5. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido

alteradas pela presente Condição Especial.
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CONDiÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA
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RAMO:

PROPOSTA:

0306920189907750200526000

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

428.454

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer preJuIZOS, rescisões
e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omiss ões 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,
funcionários e/ou prepostos.
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05/01/2018 Certidão de Administradores da Susep

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes
diretores:

•

Nome

CARLOS FERREIRA QUICK

JOAO DE LIMA GEO NETO

JOHANN NAGL

JOSE MARIO COSTA ALVIM

RICARDO NASSIF GREGORIO

Código da Certidão: CA03069_0S012018_10100S_134
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, 05 de Janeiro de 2018 .
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05/01/2018 Certidão de Regularidade da Susep

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTIENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556,
publicado(a) no D.O.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, Liquidação Extrajudicial ou
Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR03069_0S012018_100946_783

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2018.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados
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ENDOSSO
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE N°:

RAMO:

ENDOSSO:

PROPOSTA:

0306920189907750200526000

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

001

429.836

o presente endosso prorroga o término de vigência da Apólice para 09/0612018, A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante ao SEGURADO as obrigações firmadas pelo TOMADOR até
o limite da Importãncia Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis deste Endosso. Ratificam-se todos os dados e dizeres da Apólice
que não foram atterados por este endosso.

Histórico: 0306920189907750200526000 de 05/01/2018, 0306920189907750200526001 de 11/01/2018.
DADOS DO SEGURADO

NOME: SECRETARIADE ESTADODEGESTAOE PLANEJAMENTO
ENDEREÇO: R 82 400 - SETORCENTRAL
CEP: 74.015-908 CIDADE: GOIANIA

CPFOUCNPJ: 02.476.034/0001-82

UF: GO
DADOS DO TOMADOR

NOME: PROJECTO- GESTÃD,ASSESSORIAE SERViÇOS- ElREU
ENDEREÇO: RUALOURDES,N° 607 - NOVAGERn
CEP: 09.581-300 CIDADE: SÃOCAETANODOSUL

CPFOUCNPJ: 43.316.033/0001-58

UF: SP
DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÃNDIACORRETORADESEGUROSLTOA CPFOUCNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:l00638935
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITEMÁXIMO DEGARANTIA(LMG): R$ 15.000.000,00 - Quinze Milhões de Reais
MODALIDADE: Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DO ENDOSSO

09/0612018

AM DEV1G~NCIAINICIODEV1G~NCIA

10/05/2018R$ 5.500,00R$ 15.000.000,00Garantia Licilante
Não se lica fran uia a nenhuma das coberturas contratadas or esta A ólice

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
do prazo estabelecido no Edrtal de Concorrência Pública n° 01/2017 - Processo nO 201500005004020, tendo como objeto a concessao administrativa para a reestruturação,
'mpliação, qualificação, implantação, operação e gestão de unidades de atendimento integrado ao cidadão, localizadas no Estado de Goias, tudo com vistas a modemização do
Jgrama VAPT VUPT. O consórcio é formado pelas empresas: Pro jecto - Gestão, Assessoria e serviços - Eireli, CNPJ: 43.316.033/0001-58, Lider do Consórcio com 39%; Mazzini

ndministração e emprertas LIda, CNPJ: 45,517,604/0001-48 com 25%; 3P Brasil - Consuttona e Projetos de Estrut. parcerias Publico-Pnvadas e Parto LIda CNPJ:Ol.259.348/0001-60
com 25%: Soltpar!< Informatica LIda, CNPJ: 00.752.995/0001-47 com 10% e Eficaz Construtora e Comercio LIda CNPJ: 08.040.338/0001-89 com 1%.
••••• A.j:jª;llii;h~i6"~li;'drd.t'~ii.itjili4iMt,ijif't.~i.iiijli;M~iitJ
COBERTURAS IMPORTÂNCIASEGURADA PR~MIOLIQUIDO

1'11 li" II 'I

CUSTODOSEGURO

Prêmio líquido

Adicional de Fracionamento

Custo de Apólice

IOF

Prêmio Total

R$ 5.500,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.500,00

Parcela

1

FORMADEPAGAMENTO- BOUETO
Valor

R$ 5.500,00

Vencimento

30/01/2018

Susep - Supenntendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, nomalização 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 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro
deste plano na Susep não implica, por parte 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 www.susep.gov.br. por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800
021 8484 (ligação gratuita).

09

1231 rt

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica
deve ser venficada no endereço hftps://www.poftencial.com.br/autenticidade. No site,
informe o N° da Apôlice: 0306920189907750200526001 e o Controle
Interno:00A8670FC0380F39. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá
também ser vertficado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o ° de documento
030692018009900750200526000001.

Documento eletrõnico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que
instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
E.C. n° 32 de 11/09/2001 - Art.2". Art.l°. • Fica instiluida a infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade
jundica de documentos em forma eletrônica, das aplicaçôes de suporte e das
aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transaçôes

eletrônicas seguras.

I
Diretor

~ 0..-1 ••••••••••• ~_ ÇeooUftc•••••• a .••••

Belo Honzonte, 11/01/2018 15:57:00

t:..t:::
OIH!'or
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ENDOSSO
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE N°:
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ENDOSSO:
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001

429.836

1231-0

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 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.

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

(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e ~
,tipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apó/ic
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.

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
serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do
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ENDOSSO
DE SEGURO GARANTIA
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1231 C

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. 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 renova ções, bem como para
alterações 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 facultativo,
o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente

~existência 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: r \
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. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de

vigência da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando 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 à 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 mínima 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

.ntrato 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. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada

modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser

_resentados 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.

1231J)
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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 ízos e/ou multas causados pela

inadimplência 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

8.
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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 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 prejuízo 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.

e ATUALIZAÇÃO 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 obriga ção,
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 IPCAlIBGE - 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
de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
.dependente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores devidos no contrato.

defatosou

ou mais das SegUintes~
PERDA DE DIREITOS:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma

hipóteses:
I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
11 Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos

responsabilidade do segurado;
111- Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice,

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
POTIENCIALSEGURADORAS/A CODlGOSUSEP03069 www.pottencial.com.br- Ouvidoria: 0800.2001080 ouvidoria@pottencial.com.br
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11.

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 ízo do segurador, os

direitos a que se refere este item.

10.
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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 benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.
Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto

1231 f

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

Condições 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 W 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 recíproca, 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 reterá, no

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

POTTENClALSEGURADORAS/A CODlGOSUSEP03069 www.pottencial.com.br-Ouvidoria:0800.2001080ouvidoria@pottencial.com.br
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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
105/365

AfO/365
~5/365
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
que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência~bitragem,

.pressa.
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 Juízo
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 domicílio deste.

1231 ~

19. DISPOSICÓES FINAIS
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim

neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 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

SEGURO 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. DEFINiÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da

Lei

n08.666/93.

3. VIGÊNCIA:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato

principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo
ltabelecido 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 prejuízos

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.
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cLÁUSULAS PARTICULARES

CONDiÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, resclsoes
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,
funcionários e/ou prepostos.
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05/01/2018 Certidão de Adminislradores da Susep

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes
diretores:

•

Nome

CARLOS FERREIRA QUICK

JOAO DE LIMA GEO NETO

JOHANN NAGL

JOSE MARIO COSTA ALVIM

RICARDO NASSIF GREGORIO

Código da Certidão: CA03069_0S012018_10100S_134
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, 05 de Janeiro de 2018 .

* *
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05/01/2018 Certidão de Regularidade da Susep

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

•

•

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556,
publicado(a) no D.O.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, Liquidação Extrajudicial ou
Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR03069_0S012018_100946_783

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2018.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

~

~
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DECLARAÇÕES

•

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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•
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

•

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8



•

•



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 VAPT VUPT

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE"),
cuja empresa líder é PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com
endereço na Rua Lourdes n° 607 - Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
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 Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2018.

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8



•

•



Prodecto PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços - E/RELI

GESTÃO, ASSESSORIA E
SERVIÇOS - EIREU CNPJ - 43.316.033/0001-58 Insc. Estadual isenta

y 1235

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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 VAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIAE SERViÇOS - EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com endereço na Rua Lourdes n° 607
- Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul - São Paulo, CEP: 09.571-470, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), 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 Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2018.

d-
PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI
OSMAR MARQUES
DIRETOR

1
Rua Lourdes, 607 - Bairro Nova Geriy - São Caetano do Sul- SP
Cepo 09571-470 fiil :4233-3990 E-mail: projecto@uol.com.br

mailto:projecto@uol.com.br
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MAZZINI
Empresa Certificada

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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 empresa Mazzini Administração e Empreitas Ltda, inscrita no CNPJ.
45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 - 12º/13º/14º
andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04144-020, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), 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, 09 de Janeiro de 2018.

c_~
Mazzini Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli

Sócio-Diretor

www.MAZZINI.cOM.BR ~ 1236





DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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

PrezadosSenhore~

SOLlJÇÓES EM PPP SOCIAL

•

A 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Ltda, inscrita no CNPJ nº
01.259.348/0001-60, situada na Av. Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701,
AlphavilJe, Santana de Parnaíba, 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 .

Santana de Parnaíba, 09 de Janeiro de 2018.

11 a ~ ,..,,\~O
. .

O\\C.I'~q\\}~\)\S1t'-\'tOn. '- .- \)0 190 t>.tAt>.\\O~ s~ti1
Paulo César Lopes Zere o
Representante Legal
RGnº 619.657 SSP/OF
CPF nº 040.971.838-69

~ 1237
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SOFTPARK .
•• e

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

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 VAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa SOFTPARK INFORMATICA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
sob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-093por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
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 Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2018 .

SoftPark Informática Ltda CNPJ: 00.752.995/0001-47
Cepo 04542-050
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EFICAZ
CONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Vila Nova Cidade Universitária

CNPJ nO08.040.338/0001-89 - Inse. Estadual nO209.374.581.110
Fone/FAX: (14) 3227-2913

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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,

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO lTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ sob o n° 08.040,338/0001-89, com endereço na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila
Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, por meio de seu procurador abaixo assinado, declara,
para os devidos fins, que tomou conhecimento da ntegra 'dade do EDITAL, inclusive dos
esclarecimentos exarados pela COMISSÃO ESPECIALDE LI ITAÇÃO, b assim das demais' rmações
necessárias à execução do objeto desta licitação.
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GOIÁS

• COMPROMISSO DE CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADE DE
PROPÓSITO ESPECíFICO - SPE

•

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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CONSÓRCIO GESTÃO INnGRADA

GOIÁS

•

•

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECfFICO- SPE

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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

Prezado Senhores,

O CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE"),
cuja empresa líder é PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com
endereço na Rua Lourdes n° 607 - Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), 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 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.Q, 9 3.Q, da Lei Federal n.Q 11.079/04, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, baseadas na Lei Federal n.Q 6.404/7 . as Sociedades Anônimas)
e alterações posteriores, bem como nas Normas ntábeis emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC.

CONSÓRCIO O INTEGRADA GOIÁS
OSMAR MARQUES
REPRESENTANTE LEGAL

1241
CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços - E/RELI

GESTÃO, ASSESSORIA E
SERVIÇOS - EIRELI CNPJ - 43.316.033/0001-58 Insc. Estadual isenta

•

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECrFICO - SPE

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 VAPTVUPT

Prezado Senhores,

A empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com endereço na Rua Lourdes n° 607
- Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul - São Paulo, CEP: 09.571-470, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), 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 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

Brasil, baseadas na Lei Federal n,Q 6.404/76 (Lei das
posteriores, bem como nas Normas Contábeis emitidas p
- CFC.

São Caetano do Sul, 09 de janeiro

c:P
PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI
OSMAR MARQUES
DIRETOR

Rua Louroes, 607 - Bairro Nova Gerty - Sã Caetano do Sul - ~ I
Cep. 09571-470 til :4233-3990 E-maiJ : p iecto@uol.com.br -'~ 242

mailto:iecto@uol.com.br
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MAZZINI
Empresa Certificada

•

•

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPEcíFICO - SPE

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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 empresa Mazzini Administração e Empreitas Ltda, inscrita no CNPJ.
45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 - 12Q/13Q/14Q
andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04144-020, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), 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 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.Q, ~ 3.Q, da Lei Federal n.Q 11.079/04, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei Federal n.o .404/ (Lei das Sociedades
Anônimas) e alterações posteriores, bem c ~p~?Clas rmas Cont beis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CF~,\iP::~~~",:~.)

r. Q"".

São Paulo, 09 de Janeiro de 2018. / oy

Mazzini Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli

Sócio-Diretor
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COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO - SPE

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017•
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

Prezado Senhores,

SüWÇÕES EM PPP SOCIAL

•
A 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Uda, inscrita no CNP] nº
01.259.348/0001-60, situada na Av. Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701,
Alphaville, Santana de Parnaíba, 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 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

~ 1244
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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 posteriores, bem como nas Normas Contábeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Santana de Parnaíba, 09 de Janeiro de 2018.

'1~~~\.\).0

~

09.t\l" ~SU~O\S'9.\'1O
00 19' ,,"'1\.9.0G-...... 'ill.tl"o

Paulo César Lopes Zeredo
Representante Legal
RGnº 619.657 SSP/DF
CPF nº 040.971.838-69

SOLUÇÕES EM PPP SOCIAL

• AB831963
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SOFTPARK .
•• e

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DESOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECrFICO- SPE

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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 VAPTVUPT

Prezado Senhores,

A empresa SOFTPARK INFORMATICA lTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
sob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-093, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
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

/124&

Rua: Urussuí, 300 - 5° andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Tel. 11 5171.6555 ~

SoftPark Informática Uda CNPJ: 00.752.995/0001-47
Cepo 04542-050

ULYSS
DIRETOR

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 posteriores, bem como nas
Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Cont 'Iidade - CFC.•
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('
EFICAZ
CONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Vila Nova Cidade Universitária

CNPJ n° 08.040.338/0001-89 - Inse. Estadual nO209.374.581.110
FonelFAX: (14) 3227-2913

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECfFICO- SPE

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
PROGRAMAVAPTVUPT

Prezado Senhores,

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ sob o n° 08.040.338/0001-89, com endereço na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila
Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, por meio de seu procurador 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 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

1247
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS
MENORES

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

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 CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE"),
cuja empresa líder é PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o na 43.316.033/0001-58, com
endereço na Rua Lourdes na 607 - Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
declara, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nQ 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 7Q, inciso

XXXIII, da Constituição Federal.

•
São Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2018.

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8





Prodecto PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços - E/RELI

GESTÃO, ASSESSORIA E
SERViÇOS - EIREU CNPJ - 43.316.033/0001-58 Insc. Estadual isenta

•

•

DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE EMPREGADOS MENORES

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,

A empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com endereço na Rua Lourdes n° 607
- Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul - São Paulo, CEP: 09.571-470, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, para os fins do disposto no inciso V do
artigo 27 da Lei Federal nº 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 7º, inciso XXXIII,

da Constituição Federal.

PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI
OSMAR MARQUES
DIRETOR

Rua Lourdes, 607 - Bairro Nova Gerty - São Caetano do Sul- SP
Cepo 09571-470 fíf :4233-3990 E-mail: projecto@uol.com.br

mailto:projecto@uol.com.br
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MAZZINI
Empresa Certificada

•

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIADE EMPREGADOSMENORES

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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 empresa Mazzini Administração e Empreitas Ltda, inscrita no CNPJ.
45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 - 12º/13º/14º
andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04144-020, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, para os fins do disposto no inciso
V do artigo 27 da Lei Federal nº 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 7º ,
inciso XXXIII, da Constituição Federal.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2018.

Mazzini Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli

Sócio-Diretor
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

SOLUÇÕES EM PPP SOCIAL

•

•

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

PrezadosSenhore~

A 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Ltda, inscrita no CNPJ nº
01.259.348/0001-60, situada na Av. Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701,
Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, por meio de seu representante legal
abaixo assinado, declara, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27
da Lei Federal nº 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 7º , inciso XXXIII,da Constituição Federal.

Santana de Parnaíba, 09 de Janeiro de 2018.

Paulo César Lopes Zeredo
Representante Legal
RGnº 619.657 SSP/DF
CPF nº 040.971.838-69

1252



~'lI.Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas • Santo Amaro • SP ::T:: O
(,..~. A""id. S."lo Amaro, 6635. s."to Amaro. São P.uiu/SP • CEP,04701-100 • PABt (11)5545-3166 ,,~~

m. ~,~ :. , " www.cartoriodpsantoamaro:~~J!.r_.um ~~, ="... ~

ORCP ABElIÃO DO 299
SUBOI TRlTO-SANTO AMARO
Alam Moreira de Almeida
Escreventp. Autorizado

•

•



SOFTPARK .
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DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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 VAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa SOFTPARK INFORMATICA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
sob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-093, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
declara, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 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 7º, inciso XXXIII, da Constituição

Federal.

São Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2018.

SottPark Informática Ltda CNPJ: 00.752.995/0001.47
Cepo04542.050

\
Rua: Urussuí, 300 - 5° andar -Itaím Bibi - São Paulo - SP

TeI.115171-6555 _ ~~
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"EFICAZCONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Vila Nova Cidade Universitária

CNPJ nO08.040.338/0001-89 - rnse. Estadual nO209.374.581.110
Fone/FAX: (14) 3227-2913

DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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,

salvo na condição de aprendiz, a
Q, inciso XXXIII, da C ição

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ sob o n° 08.040.338/0001-89, com endereço na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila
Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, por meio de seu procurador abaixo assinado, declara,
para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nQ 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
partir dos 14 anos, em atendimento ao quanto dispost
Federal.
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA

GOIÁS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE IMPEDIMENTO

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 CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE"),
cuja empresa líder é PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com
endereço na Rua Lourdes n° 607 - Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) 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;
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 lO, da Lei Federal

n.º 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 ter

CONSÓRCIO GE -
OSMAR MARQUES
REPRESENTANTE LEGAL
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8



, •... ,..

•



Prodecto PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços - E/RELI

GESTÃO, ASSESSORIA E
SERVIÇOS - EIREU CNPJ - 43.316.033/0001-58

DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE IMPEDIMENTO

/nsc. Estadual isenta

•

•

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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 empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional
de PessoasJurídicas - CNPJsob o n° 43.316.033/0001-58, com endereço na Rua Lourdes n° 607
- Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul - São Paulo, CEP:09.571-470, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) 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;

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 lO, da Lei Federal n.º
9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

ios, controladores e/ou
o Estado de Goiás.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, nos termos

Rua Lourdes, 607 - Bairro Nova Gerty - São Caetano do Sul- SP
Cepo 09571-470 fí1 :4233-3990 E-mail: projecto@uol.com.bfi
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MAZZINI
Empresa Certificada

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIADE IMPEDIMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

• 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 empresa Mazzini Administração e Empreitas Ltda, inscrita no CNPJ.
45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 - 12º/13º/14º
andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04144-020, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) 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;

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 lO, da Lei Federal
n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
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MAZZINI
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, 09 de Janeiro de 2018 .

Empresa Certificada

c
Mazzini Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli

Sócio-Diretor

1~9
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Ltda, inscrita no CNP} nº
01.259.348/0001-60, situada na Av. Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701,
Alphaville, Santana de Parnaíba, 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) anos;

e) Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo lO,
da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

SOLuçõES EM PPP SOCIAL

-( 1260





t) 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.

SOLuçõES EM PPP SOCIAL

•
Santana de Parnaíba, 09 de Janeiro de 2018. ~~~I'-\\~'.\~~o
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Representante Legal
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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 VAPTVUPT

•
Prezados Senhores,
A empresa SOFrPARK INFORMATICA lTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
sob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-093, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) 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;

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;

12'62

Rua: Urussuí, 3 0- 5° andar - Itai~m'bi - São Paulo - P
Tel.11 5171-655 ~

"

SoftPark Informática Ltda CNPJ: 00.752.995/0001-47
Cepo 04542-050

f) Não possui entre seus representantes legais, dirigentes gere es, SOCIOS, controladores e/ou
responsáveis técnicos servidores ou dirigentes da Administra ao Direta o Estado de Goiás.

e) Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo lO, da Lei Federal n.Q 9.605, de 12
de fevereiro de 1998;•





EFICAZ
CONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Vila Nova Cidade Universitária

CNPJ nO08.040.338/0001-89 - Insc. Estadual nO209.374.581.110
Fone/FAX: (14) 3227-2913

DECLARAÇÃODE INEXIST~NCIADE IMPEDIMENTO

À
COMISSÃOESPECIALDELICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

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

Prezados Senhores,
A empresa EFICAZ CONSTRUTORAE COMÉRCIO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJsob o n° 08.040.338/0001-89, com endereço na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila
Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, por meio de seu procurador 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) anos;

e) Não está interditado por crimes ambientais, nos termos do artigo lO, 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 Administraç- Direta do Estado de Goiás.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, nos termos
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