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decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

2.13- Caso haja atraso na entrega, comprovadamente provocado por culpa do
CONTRATANTE, a CONTRATADA, está isenta de penalidade.

2.14- A CONTRATADA é responsável por erros e defeitos na impressão/emissão dos
cartões.

2.15- Apresentar sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, folha de pagamento de seus
empregados, guia de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (lNSS, FGTS
e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o
pagamento de quaisquer faturas que lhes foram devidas, até o cumprimento desta
obrigação.

2.16- Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução dos serviços, ou que
possam comprometer a sua qualidade.

2.17- Prestar informações exatas e não criar embaraços à fiscalização do CONTRATANTE,
atendendo suas determinações.

2.18- Não transferir ou cedersuas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia
autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

3.1- lnformar a CONTRATADA até o primeiro dia 5o de cada mês (ou em data que melhor
convier ao CONTRATANTE), os valores de vales a serem fornecidos de acordo com o
número de servidores.

3.2- Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa prestar os
serviços dentro das especificações técnicas e numeradas no Edital.

3.3- Efetuar o pagamento conforme especificado.

3.4- Rejeitar no todo ou em parte os objetos em desacordo com este contrato.

3.5- Fiscalizar os serviços contratados, exigindo o perfeito cumprimento do objeto
contratual, bem como, fiscalizar se a CONTRATADA está cumprindo com os encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas devidos com seus empregados, especialmente dos
designados para prestar os serviços decorrentes deste objeto contratual, o que será feito por
funcionário designado pela CONTRATANTE para este fim.

3.6- Determinar o afastamento da unidade de serviço de qualquer pessoa não
credenciada pela CONTRATADA para prestar os serviços, ou sendo credenciada não gozat
de confiança da fiscalização, devendo neste caso efetuar relatório escrito dos fatos que
deram causa a decisão.

CLAUSULA QUARTA. PAGAMENTO

4.1- Para a prestação serviços de administração, gerenciamento e fornecimento mensal de
vale alimentação para servidores municipais, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA 

-

o/o ( por cento) sobre o total mensal pago em Vales
alimentação, limitado ao valor máximo de R$ 26.680,44 (vinte e seis mil, seiscentos e

oitenta reais e quarenta e quatro centavos), descontando-se os eventuais encargos.
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cLÁusuLA eurNTA- DorAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

5.1- As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária no

cLÁUSULA SEXTA- VtGÊNctA

6.1- O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura,
renováveis a critério da Administração, até totalizar o máximo de 60 (sessenta) meses, nos
termos do art. 57 , da Lei no. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA. PENALIDADES E MULTAS

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração, estará
sujeita as seguintes penalidades:

7.1.1- deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

7.1.2- deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do direito
de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
total do empenho;

7.1.3- executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;

7.1.4- multa de 1o/o (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na entrega dos vales, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

7.2- as multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

7.3- o descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir.

CLÁUSULA OITAVA. RESCISÃO

8.1- A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e legais aplicáveis. Constituem, também, motivos para a rescisão
do presente contrato os arrolados no Art. 78 da Lei 8.666/93. Quando a rescisão for por
interesse público, o CONTRATANTE avisará a CONTRATADA com antecedência mínima de
15 dias, sem que ao mesmo caiba quaisquer indenizações, resguardando o pagamento
pelos serviços prestados.

CLÁUSULA NONA. CASOS OMISSOS

9.1- Aplica-se ao presente contrato a Lei Federal 8.666/93, subsidiariamente a Lei Federal
10.520, e, em casos omissos, a Legislação Civil em vigor.

cLÁUSULA DÉcIMA. FoRo

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná para
solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro
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por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Eric Kondo

Prefeito [\Iunicipal

< FO RN EC E DO R. CONTRATO#T&NO M E>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

JJ
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsrADo Do paReuÁ

PORTARJA N" ()8Oi2O18

O PREFEITo MI.JNICIPAL DE NovA SANTA gÁRgaR.q, resolve, no
uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.lo - A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros

- Pregoeiro: Marco Antônio de Assis Nunes - CI/RG no 13.315.069-2 SSP/PR;
- Suplente: Mônica Maria Proença Martins da Conceição - CI/RG no

10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz da Silva - CI RG no 7.224.894-5 SSP/PR;

- Suplente: Maria José Rezende - CI/RG no 9.170.714-4 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Polliny Simere Sotto - CIIRG no 9.257.282-0 SSP/PR;
- Suplente: Maria de Fátima Ribeiro da Mata - CI/RG no 3.609.203-3.

Art. 2o - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contrario

Nova Santa Bárbara,03 de outubro de 2.018.

#«(

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 8ó.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná- E - E-mail -licitacao@nsb.pr.gov.br- Site - www.nsb.pr.gov.br

34

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



19t02t2019 Mural de Licitações Municipais

0$0

TCEPR

Detalhes processo licitatório

Descríção Resumida do Objeto* Contratação de empresa especializada paÍa administração, gerenciamento e

fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais

Dotação Orçamentária* 03001041 22006020063390390000

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data de L^ançamento do Edital

26.680,44

t9l02/2019

Voltar

Data da Abertura das Propostas 1.1.l03l20t9

Data da Abertura das Prôpostas

Data cle Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Data Reqisbo

Data Registro

1910212a,9

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não v j

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisiçôes de microempresas regionais o, 1sç3;52 Não v i

Data Cancelamento

CPF: 4271512958 (Logout)

,n10Ano*

Entidade Executora MUNICÍPIO DE NOVA SÂNTA BÁRBARA

Nô licitâção/dispensa/inexigibilidade* 4

Môdalidadex Pregão

Número edital/processo* g/2019

Instituição Financeira

Contrato de Empréstímo
i

I

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

provenl€ntês de organismos lnternaclonais/multllaterals de

Há cota de participação paÍa EPP/ME? üão... 
.' 

; I Percentual de participação: 
i

,,j

rl
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Objeto: Contratação de empresa especializada para administração,
gerenciamento e lornecimento mensal de vale alimentação para servidores
municipais.

Tipo: Menor Preço Por Lote (Menor Taxa Administrativa ou Maior Percentual de

Aesconto).
,cebimento dos Envelopes: Até às 13h30min do dia 11103/2019.

lnicio do Pregão: Dia 11/03/2019, às Í4h00min.
Preço máximo: R$ 26,680,44 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta reals e
quarenta ê quatro cênlavos).

@:poderãoseroblidasemhoráriodeexpedientena
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes n0 222, pelo fone: 43-32ô6-8'100, por Emâil: licitacao(ônsb.0r.0ov.br ou pelo

site www.nsb.pr.oov,br

Poder
Executivo

Ano

EXTRATO 3" TERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato n" 7412018 de Empreitada de Obra.
REF.: Tomada de Preços N" 4/201 B.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa .iuridica de direito publico

interna, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede adminisÍativa na

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo Senhor
PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, e a empresa BM & P ENGENHARIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob n0.29.783.005/0001-'10, com endereço à Rua Cristiano Cezar
da Silva, 1 7 - CEP: 84290000, Sapopema/PR.

OBJETO: Contrataçâo de empresa para execuçâo de calçada em concrêto, na

Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

PRAZO DO ADITIVO: Por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até

29t03t2015.

Nova Santa Bârbara,1910212019. SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

RECURSOS: Contrato de Repasse OGU 77267712012/MCIDADES/CAIXA
Marco Antônio de Assis Nunes Programa Planejamento Urbano.

Pregoeiro RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

Portaria n'080/2018 DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:13/9420'!9.

JUSTIFICATMA
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO

Referência: lnexigibilidade de chamamento público - repasse ao terceiro setor - Termo de Fomento

Base legal:- Art. 31 e 32, da Lei Federal no, 1 30'l 9/1 4.

organização da sociedade civil: ASSoclAÇÃo DE PAls E AMlGos Dos EXCEPCIoNAIS DE NOVA SANTA BÁRBARA - APAE

CNPJ: 02.760.250/0001 -55

Endereço: Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n0 925 - Nova Santa Bárbara-PR

- io proposto: Fornecimento de recursos Íinanceiros para aquisição de gêneros alimentícios, combustível, seguro do veículo Fiat Ducato minibus, salário e encargos

.,oualhistas do motorista, com o objetivo de auxiliar na operacionalização de atendimento de aproximadamente 82 (oitenta e dois) alunos com deficiência, mÚltiplas

deÍiciências e transtornos globajs do desenvolvimento.

Valor total do repasse: R$ 49.805,84 (quarenta e nove mil oitocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

PerÍodo de vigência: 25 de fevereiro de 2019 a 24 de Íevereiro 2020.

Tipo da parceria: Fomento

JustiÍcativa de inexigibilidade de chamamento público: 0 objeto da parceria é o auxílio na operacionalização do atendimento a aproximadamente 82 (oitenta e dois) alunos

com deficiência, múltiplas deÍiciências ê translornos globais do desenvolvimenlo, através do repasse de verbas para o cusleio de parte das atividades que já são

desenvolvidas pela entidade em destaque, única no Município, o quê torna impossível a celebração de parceria com entidade domiciliadas em outras localidades.

Tal assertiva decorre do fato de que o Íorlalecimento de laços Íamiliares também faz parte da formação educacional dos alunos e, por isso, devem estes estar inseridos

dentro do Município onde moram. Ademais, considerando as deÍiciências que acometem aos alunos, não raras as vezes, seria inconveniente e desgaslante que os mesmos

se deslocassem do município onde residem para diverso, a ím de frequentarem as aulas e atividades.

No mais, vale frisar que o custeio objeto da parceria representa somente parte dos gastos que a OSC possui no alendimento e cumprimento de suas metas, sendo inviável,
pois, repassar valor insuficiente à outra OSC para realizar suas atividades, enquanto a OSC domiciliada no Município de Nova Santa Bárbara necessita de auxílio Íinanceiro

do Poder Público.

Nova Santa Bárbara/PR, 19 de Íevereiro de 2019.

ERIC KONDO

Prefeito Municipal

Paraná.

PREGÃO PRESENCIAL N" 4/2019

AVISO DE

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensb

I Dt:;rrrrçirio ilsjiilaidr) arcr (l.jiii:!(jadi trali:rl - ij,)..i ::irfla l
. úArdía P.êiellu,â lJli,)icipàl: 953610âüô0tt I â,J-A{l 1ÊBÂ!iA-

:ua r,.:;,lrcr.i:dv ú üâritnlllit di:dr l.iü t'.ilr:rfi-.,.1o f,;:f,r,.1
i, irlâ: hÍili:1,'wyr{.1íâ:15üâ.énihnâÊna.till-:.brlÍjarâ, rlI

'l

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril
de 2013.

Diário Oficial Eletrônico
Níunicípio de Nova Santa Bárbara- Paraná

Erlc Kóndo - PreÍeito Municlpal
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Dva Santa Bárbarâ - PR

)refeituna Munielpal de [Jnaí
- Estado. do Paraná '
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NOVA SANTA BARBARA
0 ü3

CORRESPOT.IOÊI,ICIA I NTERNA

De: Setor de Licitação
P ara: Departamento J u ríd ico

Nova Santa Bárbara, 2210212019

Prezada Senhora,

Na data de hoje foi noticiado no site do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná que licitação do Município de Cafeara para gerenciar vale-
alimentação foi suspensa em razáo de exigência de que os licitantes apresentassem
lista com os estabelecimentos comerciais credenciados no Município.

lnformo que no edital do Pregão Presencial n' 412019, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e
fornecimento mensal de vale-alimentação para servidores municipais, com previsão
de abertura no dia 1110312019, exige-se a indicação das redes de estabelecimentos
credenciadas, no mínimo 03 (três) estabelecimentos, situados no Município de Nova
Santa Bárbara - Pr.

Diante do exposto, solicito informaçÕes sobre quais medidas
devem ser tomadas para regularizar o edital em questão.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain ditk Santos
Setor de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
.080/000 l -60

PREFEITURA MUNICIPAL
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Licitação de Cafeara para gerenciar vale-alimentação é suspensa pelo TtE-PR

l' irriÍírí.,i1 22 de fevereiro de 2019 - 09:00

Notícia anterior Próxima notícia

Por meio de medidá cautelar emitida pelo cônselheiro Ivan Bonilha,

o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) suspendeu o

andamênto do Pregão Presencial no 3/201.9 do Município de

Cafeara, no Norte paranaense. O objetivo da licitação era a

contÍatação de empresá especlallzada na êdntinistração do

fornecimento de auxílio-alimentação via cartão eletrôníco ou

magnético. O preço máximo previsto no edital era de Rg

133.946,40 para um periodo de 12 meses.

O ato foi provocado por Representação da Lei rro 8.666/1993 (Lei

de Lir:itações e Contratos) ínterposta pela empresa Síndplús

AdministÍadora de Ortões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda.

Na petição, a irrteressada ãlegou ser irregular a exigência, prevista no edital do certanre, de que os licitantes

âpresentassem lístô corr os estabelecimentos comerciais credenciados rro munícípio,

O Íelâtor do processo fundamentou seu despacho na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e do
ôío ÍCE-PR. De acordo com o conselheiro Bonilha, a exigência restrínge a conrpetitividade do certame, pois a

arcsentação de rede credenciacla deve ocorrer somente no monlenbo da contratação, após prazo razoável, e não

quando da apresentação das propostas. para fins de habilitação.

O despaclro, de 12 de fevereiro, foi homologado na sessão do Tribunal Pleno do TCE-PR desta quarta-feira (20). Com

a suspensão, foi aberto prazo de 15 dias para que o prefeito de Cafeara, Oscimar losé Sperandio (gestão 2017-2020),

e a preogeira da licitação, Thais Fernanda Tomadon, apresentem seus esclarecímentos a respeito da irregularidade

apontada. os (:feitos da medida perduram até que o Tribunal decida sofrre o mú'ito da questão,

§erviçe

Processo no:

Derpôcho no:

Âssunto:

Entidade:

Intêrêssâdos:

àtor:

855 r 5/19

176/19 - cabinete do Conselheiro Ivan Bonilha

Representação da Lei no 8.666/1993

Município de Cafeara

Sindplus Administradora de Cartões, Serviços de Câdastro e Cobranca Ltdô.,

Oscimar José Sperandio e Thais Fernandô Tomadon

Conselheiro lvan Lelis Bonilhâ

Autor: Diretoia de Comunicação Social

Fonte: TCE/PR

TOPO ^

http://www1 .tce.pr.gov.br/noticias/licitacao-de-cafeara-para-gerenciar-vale-alimentacao-e-suspensa-pelo-tce-pr/6680/N 1t1
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

CI- 5
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PR 412019
2 mensagens

licitacao@p ereiraemazzucato.com.br <licitacao@pereiraemazzucato.com.br>
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br

22 de fevereiro de 2019 16:33

llmo. Sr. pregoeiro da Prefeitura de Luzerna Nova Santa barbara

Haja vista o interesse em participar do procedimento licitatório, reÍerente ao Pregão Presencial n" A412019,
Contratação-CleÊmprcsa_espÊpjallzAdAryG_admjnislaçég,_gerenciamento e fornecimento mensal de vale
a I i m e n t a ç ég W ra_s eyj d otes_AAnj1! r64s-

Nesse tocante, faz-se necessário esclarecer alguns pontos do edital, mais especificamente, no que lhe concerne o

critério de desempate, adotado pelo edital supra.

Consoante o estabelecido no edital, será vedado a apresentação de taxa negativa na apresentação das propostas,
acarretando, uma grande probabilidade de empate no julgamento das propostas, visto que a menor taxa a ser
apresentada pelos interessados corresponde a 0 %, e partindo da premissa que os licitantes estarão em nível de
igualdade, cumpre esclarecer a forma em que se dará o desempate.

A lei geral de licitações se reservou a tratar do assunto em seu art. 3o, § 2o, bem como no seu art. 45, § 20, vejamos

" § 2e Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurodo preferêncio, sucessivamente, oos

bens e serviços:

1

ll - produzidos no Poís;

lll - produzidos ou prestados por empresds brasileiras.

lV - produzidos ou prestados por empresqs que invistom em pesquiso e no desenvolvimento de tecnologio no País.

V - produzidos ou prestados por empresds que comprovem cumprimento de reservo de corgos previsto em lei poro

pessoo com deficiência ou poro reabilitado do Previdência Sociale que atendom às regras de acessibilidode

previstos no legisloção".

Caso permaneça o empate, após obedecer o disposto nos incisos acima, proceder-se-á ao sorteio, conforme

disposto no arügo 45, § 2e da citada Lei, vejamos:

'§ 2o À/o caso de empate entre duas ou mais proposÍas, e apos obedecido o disposÍo no § 2o do aft.3o desta Lei, a

ctassificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qualtodos os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo."

https://mait.googte.com/mail/u/o?ik=14635140006961v=pt&search=all&permthid=thread-f%3A16261 98802165140463&simpl=msg-f%3A1 626198. . . 113





22t02t2019

Desta forma,

E-mail de lsmweb - soluções para lnternet - pEDlDo DE ESCLARECIMENTo - pR 4/2019

Questiona-se

1' Em caso de empate, serão observados os critérios estabelecidos pela Lein" 8666/g3, a qualelenca os
procedimentos a serem observados em caso de empate no julgamento das propostas?

Agradeço desde já atenção dispensada.

Atenciosamente,

Marcus Silva

Departamento de Licitações

Tel.: 11 26386484

www. pe re i r aemazzucato. co m. b r

rã

Livre de vírus. www.avast.com

0$6

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov. br>
Para : licitacao@perei raemazzucato.com. br

22defevereiro de 2019
16:43

Boa tarde,

Sim, será observado o contido na Lei 8666/93 como critério de desempate.

Att,
ffexto das mensagens anteriores ocultol

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações

https://mail.google.comimail/u l0?ik=1463514b4d&view=pt&search=all&permthid=thread-Í%3A1626198802165140463&simpl=msg-f%3416261 98... 213
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NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO PRESENCIAL NO 412019
Processo Administrativo n.o 912019

Obieto: Gontrataçâo de empresa especializada para adminlstração, gerenclamento e

fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais.

0$?

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

I

fu #.;s&giffi"*,1?ork*u,r&d€,5tlâffif ,#*"LicÍtaçãoe
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
p:!*r.:Lr8à.tgerÍr.í,t. o."-- . l-': ou pelo tel/ fax: í.&rta.9qA- 2270

aos "9.$. /-*eÊ-/ 20í9.

Garimbo Padronizado da Empresa
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, F< - 86.250-000
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ESTADO DO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 4/2019
Processo Administrativo n.o 912019

Objeto: Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e
fornecimento mensa! de vale alimentação para servidores municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa M&S Serviços Administrativos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida à Rua lndependência 637 sala 06 centro, na cidade de Nova Odessa, estado
de São Paulo devidamente cadastrada no CNPJ sob n.o 26.069.189/0001-62 e lnscrição
Estadual n.o 482.071.550.116,retirou este Edital de Licitação e deseja ser

informada de qualquer alteração pelo e-mail

Silvania.leite@msbeneficios.com.bf

Nova Odessa SP, 26 de Fevereiro de 2019

NOVA SANTA BARBARA

!r&t t€EVrçOS ÂDlt. LTDÂ EpP, CXPJt T§,069.1891o00t.s:

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 43.3266.8100, - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - - E-rnail - licitacaoíâ)nsb.pr.gov.br - ww'*,.nsb.pr.gov.br
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ILUSTRÍSS]MO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

SANTA BARBARA - PR.

eao\ffif7
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REf.: EDITAL DE PREGÃO PRTSTruCIAL N,O O4/2A19

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/lvlF sob n"19.207.352/0001-40, com sede na Rua Fortunato Ramos, no 245, salas

na12A7/AB, Vitória-ES, CEP.: 29.056-020, vem respeitosamente por meio de seu advogado

com procuração em anexo, como interessado no certame licitatorio supracitado, propor a

presente

TMPUGNAÇÃO AO EDTTAL

em face ao EDITAL (PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N.o 0412019), o que faz em razão clos

fatos e fundamentos jurídicos adiante delineados:

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.. 29.056-020.
T el. 27 99999-991 6 | andreotte@gmail.com
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01. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A impugnante tem interesse em participar na licitação promovida pr:r este d. ente licitador,

cujo objeto consiste na contrataçãr: de empresa especializada para a prestação de serviços

no fornecimento do auxílio alimentação/refeiÇão.

Assim, em conformidade com a legislação vigente (Lei no 8.666/93 e 10.520/02), qualquer

empresa licitante interessada tem legitimidade para impugnar edital de licitação, em até 02

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública de Pregão, não

restando, portanto, dúvidas quanto à pontualidade da presente minuta.

02- DOS FAT05:

Trata-se de edital que por objeto a contratação de empresa administradora de tíquetes

alimentação/refeiÇão por meio de cartão magnético e/ou eletrônico com tecnologia de chip

de seguranÇa para validação das transações e respectivas recargas mensais de crédito, para

atender aos seus colaboradores.

Consta no edital que a licitante deverá apresentar' "no envelope com a documentação de

habilitação" rede mínima credenciada no município em tela (item 2.6) e que será admitida

proposta de taxa de administração negativa e, que inclursive tal taxa será utilizada como

criterio de julgamento da referida oferta (item 11.1), o que data máxlrna vénia contraria toda

legislação em vigor, conforme será demonstrada a segLrir"

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.: 29.056-020.
I el'. 27 99999-991 6 | andreotte@gmail.com

2ll2





0? I

AI{üREO"T-'l-§
i\l}\/{.}(ir\l)t)5

3. DAS RAZÕES rÉCN|CAS E JURÍD|CAS (DO MÉR|TO)

3.4 - DCI INDEVIDO DIRECIONAMENTO TÉCNICO DA REDE CREDENCIADA EXIGIDA

NO EDITAL:

A exigência preconizada no edital (item 2.6 e seguintes) de apresentação na fase habilitação

de estabelecimentos credenciados, sem dúvidas restrinqe a ltvre cornpetição e, merece ser

revista por este respeitável comitê de licitação. No presente caso, entende-se qLle o

quantitativo estipulado extrapola a discricionariedade, violando à razoabilidade e, data

ntáxlrna vênia, direcionando empresas que satisfaÇam as condiÇões estabelecidas em edital

Cabe ressaltar que em licitações para fornecimento de vale alirnentação/refeição, o

momento adequado para a exigência de apresentação da rede credenciada é quando da

contratação, concedendo ao licitante vencedor praza razoável para tanto, de forma a

garantir uma boa prestação do serviço sem causar qualquer prejuízo à competitividade do

certame, conforme jurisprudência do TCU (Acordãos 1.884/2A1A, 307/2AT, 2.962/2012,

3.400/2012,686/2013 e 1.718/2013, todos do Plenário).

Ademais, a inclusão dessa exigência no decorrer da licitação pode constituir ônus financeiro

e operacional desarrazoado para as empresas competidoras.

Nesse sentido a Lei n' 8.666/93 e clara ao impedir que ocorra qualquer tipo de

discrirninação não autorizada pela norma licitatoria, ou seja, quando ela for tão específica

que APENAS UMA CIU ALGUMAS POUCAS ÊMPREsAS PÜS SAh/ PRETENDER A LICITACÃO,

estaremos diante de flagrante cerceamento da isonomia e corrpetitividade entre as

empresas licitantes; vejamos:

Art. 30: A documentação relativa a qualificação técnica limitar-se-á a

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.. 29.056-020
T el. 27 99999-991 6 | andreotte@gmail.com
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§ 5: É vedada a exigência de comprovaÇão de atividade ou de aptidãc:

com lirnitações de tenrpo ou de epoca ou ainda em locais específicos,

ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, QUE INIBAM A

PARTICIPACÃO NA LrctTAÇÃo

Desta feita, basta uma simples leitura da norma posta para verificar que a forma e modo

da rede prévia exigida no presente edital, restringe de forma grave o universo de possíveis

competidores , não atendendo a isonomia ampla e irrest rita, indicando a ocorrência de

parcialidade, com vistas a sCIcorrer algurnas empresas licitantes, possivelmente da região

Se o instrumento convocatório ora ventilado não for imediatamente retificado no tocante

ao exigido, a empresa vencedora do ceftarne certamente será uma ofertante local

escolhida, consubstanciando-se, assim, uma patente e irrefutável ilegalidade no

procedimento, caracterizando, então, o direcionamento do Edital a uma determinada

empresa, impedindo a competividade, a isonomia e a legalidade/reserva legal, TODOS,

princípios resguardados pela constituição federal e legislação licitatoria.

lnclusive são por estas razões que, no intuito de coibir abusos na discricionariedade dos

agentes públicos, o legislador pátrio fez constar no bojo da lei licitatória, mais precisamente

no Art. 3", §'1", inciso l, in verbis.

"É vedacio aos agentes públicos: admitir, prever, incluir ou tolerar, nos

atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometari,

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos

de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou dlstinções

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstância impertinente ou írrelevante para c)

especifico objeto do contrato (.).

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.. 29.056-020.
Tel 27 99999-991 6 | andreotte@gmail.com
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Desta feita, ainda que um determinado ato seja praticado com certa margem de

discricionariedade, este deve respeitar os limites impostos pelos princípios regentes, sob

pena de gerar, em alguns casos, a convalidação do atc, e, em outros, ate mesmo a slra

invalidação.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União já externou que todo certame deve ser

pautado na RAZOABILIDADE E ISONOIVIA; ln verbls.

"A jurisprudência predominante nesta Corte de Contas e no sentido

de que a exigência da apresentação da rede credenciada deve ocorrer

na fase de contratação, sendo concedido prazo razoável para que a

vencedora do certame credencie os estabelecimentos comerciais

fornecedores de refeição, de modo que se possa conciliar a

necessidade de obtenção de uma adequada prestação do serviço

licitado e com o estabelecimento de requisitos que possibilitem ampla

competitividade do procedimento licitatório (Acordãos nos.

842 / 2010 lC U - P le n á ri o, 7 .083 / 2A1 0 - TC U - 2 
a 

C â m a ra, 587 / 20Ag -T CU -

Plenário).

Dentro do juízo de conveniência e oportunidade, é preciso, acima de tudo, respeitar a

finalidade da licitação, pois finalidade e o resultado que a Administração quer alcançar com

a prática do ato. (Di Petro Zanella).

Dessa forma, perfeitamente cabível a retificação do Edital ventilado, a fim de que seja

admitida a ampla competição sem qualquer parcialidade e/ou vício QUANTO A REDE

EXíGIDA nessa fase preambular.

slt2Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP : 29 056-020
Tel. 27 99999-9916 | andreotte@gmail.com
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CF, Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos f'/unicípios

obedecerá aos princípios de LEGALIDADE, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

PAT/ Decreto A5/$91, Art. 4' (.. ):

Parágrafo único. A pessoa jurídica beneficiária será responsável por

quaisquer irregularidades resultantes dos programas executados na

forma deste artigo.

PORTARIA No 1.287/17: Aft. 1.) - No âmbito do Programa de

Alimentação do Trabalhador, é vedada à empresa prestadora a

adoção de práticas comerciais de cobrança de taxas de serviço

negativas às empresas beneficiárias, sobre os valores dos créditos

vinculados aos docunrentos de legitimação.

Sobre a impossibilidade de se interpretar uma norma-regra de maneira a conflitar com uma

norma-princípio, Celso Antônio Bandeira de tüello ensina que:

violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma

qualquer; a desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a unl

específico mandamento obrigatorio, mas a todo o sistema de

comandos; é a mais grave forma de ilegalidade ou

inconstitucionalidade;[...] subversão de seus valores fundamentais

insurgência contra todo o sistema [...]; conturvrélia irrenrissível â seu

arcabouço logico e corrosão de sua estrutura mestra; isso porque,

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-Es, CEP.: 29 056-020
T el'. 27 99999-991 6 | andreotte@gmail.com
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isenção de encargos sociais (INSS e FGTS) sobre o valor do benefício concedido. Alenr disso,

e permitido como forma de irrcentivo fiscal no imposto de renda pelo lucro real, contar com

a dedução do valor cedido, limitado a 4o/o do imposto devido.

Ocorre que foi observado pelos orgãos de fomento dc-r governo federal que a prática de

taxas negativas estava por prejudicar o "poder de compra" dos trabalhadores, Íerindo assim

toda premissa legal do PAT e, por este motivo foi editado a Portaria no 1.287/17 do MTE

(agora vinculado ao Ministerio da jurstiça) que passoLr a proibir à prática comercial de

cobranÇa de taxa de serviÇo neoativa, estabelecendo como punição o descredenciamento

no PAT das empresas beneficiadas.

Desta forma, resta evidente que incorre em risco econômico quem concede vale

alimentação e/ou refeição e qlre exerÇa conduta comercial contrária aos dispositivos legais

acima apontados, pois o descredenciamento no PAT irá gerar considerável aumento nos

encargos da folha do INSS, FGTS e lRP.l.

3.D - DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:

Sobre llüPROBIDADE ADN/INISTRATIVA, a l-ei na 8.4?-9/92 e clara ao definir ato atentorio à

Administração Pública, ln verbls.

lei 8.429/92, Art.11: Constitui ato de improbidade administrativa que

atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação

ou omissão que viole os deveres de honestídade, imparcialidade,

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proíbido em lei ou regulamento ou diverso

daquele previsto, na regra de competência;

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.: 29.056-020.
T el'. 27 99999-991 6 | andreotte@gmail.com
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Em complemento, dispoem os §§ 4.o e 6.o do artigo 37 da Constituíção Federal, in verbis.

CF, Art. 37, § 4o'. Os atos de improbidade administrativa importarâo a

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado

prestadoras de serviços púh,licos responderão pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Qualquer ENTE PÚBLICO da administração cjireta ou inclireta ao admitir err suas licitações

e contratos a prática de taxa negativa pode ser configurada como improbidade

administrativa, pois TODO VALOR FORNECIDO a titulo de auxílio alimentação, semr que a

empresa contratada seja registrada no PAT, será incorporada à base de cálculo do salário

dO bCNCfiCiAdO, O QUE IRÁ GERAR UM ENORME PASSIVO AO ERÁRIO.

Sobre essa temática, colacionamos o entendimento consolidado do TST em sua súmula 241

e na OJ (Orientação Jurisprudencial) no 133 da SDBI l, in verbis.

,ÚMUU 241: SALÁR\O-UT\L\DADE. AL\MENTAÇÃO - Res. /2//2003,

DJ /9, 20 e 27./'Í.2003. O uale para refeição, fornecido pctr força dc^t

conilato de trabalho, tem caráter salarial integrando a remuneração

do empregadq para todos os efeitos legais.

'aJ- sDl í TST- OJ No 133: AJUDA ALIAlENTAÇÃO PAr. LEt No

6.327/76. NÃO tNrcGRAÇÃO AO SALÁR\O A ajuda alimentação

fornecida por empresa pafticipante do de alimentação ao

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.: 29.056-020.
Í el. 27 99999-99'16 | andreotte@gmail.com
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tra ba lhador, i n s íi t u ícl a pe la l-el no 6.32/l///76, não tem caráter salarial.

Portantct, não lntegra o salário para nenhum efeíto legal."

A pessoa jurídica de direito públir:o que se Lrtiliza deste exlrecliente, na qr-raliciacle cle

empresa beneficiária, não pode aceitar que erlpresas prestadoras e, que forem

credenciadas junto ao PA-|, façarn ofertas licitatorias em clesacordo com a Porlaria MIE no

1.287. Portanto, a legislação deve ser segLrida em sua integralidade, sob pena, de incorrer

em improbidade administrativa.

Portanto, admitir a manutenção do item "11.1" do edital que autoriza a taxa negativa em

seus contratos, além de violar as regras impostas em toda legislação do PAT (Programa de

Alimentação do Trabalhador), inobstante enquadrar-se tambem em IMPROBIDADE

ADN/INISTRATIVA.

04-DOS PEDIDOS E REQUTRIMENTOS:

lsto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A PETICIONANTE pelo recebimento

da presente impr-rgnação para que seja processada e julgada por este d. Pregoeiro,

exercendo o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Arl. 41 da Lei 8.666/93,

para que seja retificado no edital a rede exigida, sem violar a competitividade e

impessoalidade do ceftame e, por fim, seja ainda excluída a prevísão de aceítação de Taxa

Negativa devido aos seus desdobramentos preiudiciais não so ao erário mas tanrbém a

socíedade;

Caso não entenda pelas retificaçôes do Edital, pugna-se pela emissâo de parecer,

informando quais os fundamentos legais e o estudo técnico que embasaram a decisão

desta comissão;

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.: 29.056-020.
T el. 27 99999-99'16 | andreotte@gmail.com
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Por fim, na hipotese de não serem modificados os dispositivos editalícios impugnados, seja

remetido a presente impugnação ao Tlibunal de_Conks do Paraná para manifestação, sob

as penas da lei.

Requer, por fim, qLre sejarn as intimações e pLrblicaçoes efetLraclas enl nome do advoqado

ANIDREOTTE NORBIM LANES, OAB/ES 10.42A (endereço infra impresso nesta peÇa e na

^ procLrração).

Nestes Termos

Pede Deferimento

De Vitoria-ES para Nova Santa Barbara-PR,26 de fevereiro de 2019

Lanes

Advogado 10.4t0

Rua Fortunato Ramos, no 245, sala 503, Vitória-ES, CEP.: 29.056-020.
Íe|.27 99999-9916 | andreotte@gmail com
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PRoCURAÇÃo

OUTORGÂ|{TE; LE CÂ,R0 ADMINI§TRA§ORÀ »e CnnfÕES [-TOA M§, pessoa jurídica de

direíto privado, inscrita no CNPJIMF sob *o 1§"?07.35?/00CI1-4ü, com sede na Rua Fortunato

Rêmos, no 245, sls 1!07/08, §anla Lúcia, Vitôria-E§, ÇEp.:99.056-0?0

Pelo presente instrumento particular de pRCICURAÇÃO, CI{a} OUTOR§ANTE concede a

AHüR§OTT§ NORBIM LAN§§, brseileiro, casado, advogado, inscrito na OAE, Seçáo du Êstado do

Espírito §anto sob o no" 10.420, e lívtA ToscANo CAMP0 DÂLL'CIRTCI L,lACr-lAD0, hrasiteira,

câsada, advogada, inscrita na CIÂts, §eçâo do Estado do Espírito §ante soh o no, â4.1S0, e FLÁVIÀ

E§TEVü§ FATROCINIO LAMAS §lLVÀ, brasÍleira, *asada, advogada, insrrita na OAB, Seção da

Estxdr do Espírito Santo ssb o no. 1S.Í4S, todçs rom endereço profisaional na Rua Fartunato

Rarnos, no 245, sala §03, Vitoria-E§, CEP.: ?9.0§8-0â0, Tel: (27) §§SgS-§91S, ampln poderes ad

JudrÍia sÍ exÍra nos termo* da Lei n,' S,906194 c/c Artigos 103 a 10S, ambos do ÇPÇ, perâ * foro ern

geral, em qualquer Juíeo, lnstância ou Trihunal, podmndo prepor çontra quern de dirçito, a* açÕe*

cornpetente* e defend&lo, até final decisão, usafido os rêGursos legais e acâmpanhantlo-os,

conferindo-lita ainda, pcderes especiais para receber intinnaçâo, desístir, renunciar ao direlto solrre

qus sê Íunda a ação, transigir, firmar compromis§os ou âcordos, podendo agir em Juízo ou fnra dele,

assim como §ub§tâbelecer esüa a êutrern, corn ou s§m feservas de iguais poderes, par* agÍr em

conjunto ou separadamente com o substabelecido.

Alêrn disso, amplos poderes para prornover a participação da empresa outorgante em licitaçÕes

públicat, concordar com todos o$ sêus têrmôs, assistlr a abertura de propostas, apresentar

propo*tas, documontaçáo dc crsdenciamsnto e hrabilitaç§o, fazer lances, protocoÍar irnpugnaçÕes,

manifestar interesse de recurec, reelamações, interpür representaçÕes e recurse adrninictrativo,

protestos, prestar cauçÕes, levantá-las, transiglr, desistir, nsrRêar representante credenciado c/ou

proeurador pârâ serlarne linltatório dc qualquer nsturêzâ, e pratimr todss os ato* neces*árins mo

cumprimanto do presente mândâto extrajudislãl.

Vltória (ã§i, âl de fevereiro de 201§,

LÊ CARTÕE§ LTCIA ME

CNPJ/MF sob no 19 35?/0001-40

Flàvio Figueircdo Assis

§PF nô ü0â.4§§.4S7-60
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CERTI DÃO SI TU PLI FICADA
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Social
SOCIÉDADE TEM POR OBJETO SOCIAL OS SEGUINTES RAMOS DE ÂTIVIDADÊ§ PRESTÁCAO DE §ÊRVICÜ§ DE ADMINISTRACAO

ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO DE A. BENEFICIOS PREVISTOS NO PAT PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR I.

ALIMENTACAO II. REFEICAO B. CONVENIO C. COMBUSTIVEIS D. GESTAO DE FROTA E. FARMACIA II, GRAVACAO E IMPRESSAO DE

CARTOÊ5 MAGNETICOS III. LOCACAO, INSTALACÂO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. CODIFICACAO DAS ATIVIDADES
ECONOMICAS EMISSAO DE VALES ALIMENTACAO, VALE§ TRANSPORTE E SIMILÂRES ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E

AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, ÊXCETO IMOBILIARIOS OUTRAS ÂTIVIDADES DE SERVICOS PRÉSTADOS
PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICÂD,AS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMpREsARtAL, ExcETo coNsuLToRtA TEcNtcA EsprctflcA, ADMtNtsTRAÇÃo oe cnRtôes oe cRÉotros, ourRos NÃo
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Sócios/Participaçáo no CapitallEspécie de Sócio/AclministradôriTérmino do Nilandato

.lome/CPF ou CNPJ

ANDRE MARCHIORI POLIDO
135.922.477-78

AFONSO MARCHIORI POLIDO
135.922.537-43

FLAVIO FIGUEIREOO ASSIS
003.465.497-60

Pafticipaçâo no Espécie de Sócio
capital(R$)

8.525.000,00 soclo

8.525.000,00 SOCIO

2.983.788,00 SOCIC]

Administrador Término do
Àilandato

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR XXXXXXXXXX

CODIGO DE CONTROLE: 74988ô7C89ECB6CC

Nome Empresarial
LE CARD ADMINISTRADORA DE CÂRTOE$ LTDA
Natureza Juridica
§OCIEDADE EMPRESÁRN LIMITADA

Número de ldentificaçâo do
Regisho de Empresas - NIRE(sede)
3220250899'l

CNPJ

't 9.207.352/0001-40

Datâ de Arquivân'lento d0
Ato Constitutivo
05/1 11201 3

Data de lnício
de Atividade
o5t1112013

EnderêÇo Cômpletô {Logradouro, No e Complemento, Bairro, Cidade, UF.
RUA FORTUNATo RAMôS,245, SALA 1207 81208;, SANTA LÚCh,

CEP)
vrÓRn, Es, 29.056-020

Mlcroêmpresa ou
Empresa de Pêqueno Porte
(lei complementar no1 23/2006):
Microempresa

Prazo
INDETERMINADO

Capital Social: R$20.033.788,00
(VINTE MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTO§ E OITENTA
Ê orTo RÊArs)
Capital Integralizado: R$20.033.788,00
(VINTE MILHOES, TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTÂ
E O|TO REAIS)

Situaçáo
REGISTRO ATIVO

Status
TRANSFORMADA

Úllimo Arquivamento

Dala: 13112118 Número: 20í82416380

Ato: ALTERAÇÂO

Evênto(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Página: 001/002
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LE CÀRD ÀDMINTSTRJADOR,A DE CJTRIõES LTDA
CNPJ L9 -207 .352/OOOL-IO

NrRE 3220250899L

FLAVIO EIGTEIREDO ASSIS, brasileiro, divorciado,
empresário, nascido em l'7 de abril de 1972,
portador da carteira de identidade no 842.010
SSP/ES e inscrito no CPE sob o no 003.465.491-60,
residente e domiciliado na Rua Fortunat.o Ramos,
245, Santa Lucia, Vitoria, ES, CEP 29 .056-020 ,
filho de Francisco Bodevan de Assis e Elza Maria
de Figueiredo Assis.
AFONSO MARCHIORI POLIDO, brasileiro, solteiro,
empresário, nascido em 11 de agosto de L99-1,
portador da carteira de ident.idade no 3.885.621
SSP/ES e inscrito no CPF no 135 .922.531-43,
residente e domiciliado à Rua João Vieira Simões,
no 80, Ilha do Frade, Vitória, ES, CEP 29.051-
090, filho de Alascioil-ton Dias Polido e Andressa
Maria Marchiori Polido.
À![DRÉ ]tARcHIoRI PoLIDo, brasileiro, solteiro,
empresário, nascido em 01 de maio de 1994,
portador da carteira de identidade no 3.668.838
SSP/ES e inscrito no CPF no 135 .922 .411 -1 8 ,
residente e domicil-iado à Rua João Vieira Simões,
no 80, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.051-090,
filho de Alascioil-ton Dias Polido e Andressa
Maria Marchiori Polido.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Ltda denominada LE CARD

ÀDMINISTRADORÀ DE CÀRTõES LTDA, com Ato Constitutivo registrado
na JUCEES em 05/11 /2073, com registro atual do NIRE no
32202508991, inscrito no CNPJ sob o no 19.201.352/0001-40, com
sua sede na Rua Fortunato Ramos, no 245 - Edifício Praia Trade
Center, sala 1201 a 1208, Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29.056-
020, resolve na forma abaixo alterar o contrato social da
empresa conforme a seguir:

CERTIFICO o REGISTRO Ett 1"3/12/20L9 13r28 SoB N' 201-82416380
PROTOCOLO: L82416380 DE L2/L2/20L8. CóDrGO »r VtntrrceçÃo:
1"180525L370. NIRE: 3220250899L.
LE cÀRD ÀDMrNrsrRÀDon.e, os cantõus Ltoa

CY*

G"5-"

§nruut Paul"o Cezar Juffo
spcnsrÁnro - csnÀ.L

vrrónrl, L3/L2/2oLa
w. simplif ica. êa. gov,br

À validade deEte documenEo. ae imprêsão, fica sujeit.o à comprovação dê sua auEenlicidade nos respecEivos portai6.
Infômando aeug reápêctivos códigoe de verificação

I
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LE CARD ÀDMINTSTRÀDORÀ DE CÀRTõES LTDÀ
CNPJ L9 .207 .352 /O0OL-40

NrRE 32202508997

cr.riusur,.a, pRrMErRÀ - caprrÀL socrAL
O Capital SociaI que é de R$ 2.600.000,00 (dois mi.Ihões e
seiscentos mil reais) passa a ser de R$ 20.033.788, 00 (vinte
milhões e trinta e três mi-l- e setecentos e oitenta e oito reais)
perfazendo um total de 20.033.788 (vinte milhões e trinta e três
mil e setecentos e oitent.a e oito) quotas no valor nomina.l- de Rg
1r 00 (um real) cada, subscrita, integralizadas e divididas da
seguinte forma: R$ 2.600.000r00 (dois milhões e seiscentos mi1
reais) já integralizados anteriormentel e R$ 17.433.788, 00
(Dezessete milhões e quatrocentos e trinta e três mil e
setecentos e oitenta e oito reais) integralizados neste at.o em
bens imóveis conforme abaixo:

a) Ilfonso Marchiori Polido integraliza neste ato RS

1.815.000r00 (sete milhões e oitocentos e setenta e cinco
mi1 reais), perfazendo um total de 7.875.000 (sete mil-hões
e oitocentos e setenta e cinco mi1) quotas, através de 50ã
do imóvel- com matricu1a 46132, de ordem do f ivro no02, do
cartório da 2a Zona do Registro Geral de fmóveis de
Vitoria - ES, e escritura publica de doação no00039252 do
livro 1280, folha 149 do cartório Tabelionato Castel1o,
Iote no03A da quadra II, sj-tuado à Rua: João Vieira
Simões r s/n, IIha do Frade, Vitoria-ES, com área de
1.716,00 rl2, inscrito na Prefeitura Municipal desta
Capital- sob o no 05.01.004.0123.001 (inscrição
imobiliária) aval-i-ados em R$ 15.750.000, 00 (quinze mil-hões
e setecentos e cinquenta mil reais).

b) André Marchiori Polido integraliza neste ato RS 1.815.000,00
(sete mil-hões e oitocentos e setenta e cinco mil reais),
perfazendo um total de 7.875.000 (sete milhões e

oitocentos e setenta e cinco mil) quotas, através de 50%

do imóve} com maEricula 46L32, de ordem do livro no02, do
cartório da 2a Zona do Registro Gera.I de Imóveis de
Vitoria - ES, e escritura publica de doação n"00039252 do
Iivro 1280, folha 149 do cartório Tabelionato CasteIlo,
lote n"03À da quadra fI, situado à Rua: João Vieira
Simões, s/n, IIha do Erade, Vitoria-ES, com área de

cERTrFrCo O REGTSTRO EM L3/L2/20L8 r.3:28 SOB N. 20182416380
pRorocol,oi 182416380 DE L2/L2/2OL8. CóprSO »r vrnrrrcaçÃo:
11805251370. NIREr 32202508991.
LE cÀRD ÀDMrNrsrRÀDou or cenrões LTDÀ

cil*

c,ê*

§rurr*t PâuLo Cezar Juffo
spcnsrÁnro - eenal

vrrónrl, L3/L2/2o:-g
w, aimpli fica. es. gov.br

À validade deat.e docuenEo, ae impres6o, fica aujeit.o à comprovação de aua aut.enticidade nos reapectivoa porEaiE
Infomando aeua respecEivos códigos de verificação
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LE cÀRD aDMrNrsrR;aDoRÀ DE canrõns LTDA
CNPJ L9 .207 .352/ ,OOL-[O

NrR.E 32202508991

1.716, 00 m', inscrÍto na Prefeitura Municipal desta
Capital sob o no 05. 01 . 004 . 0123 . 001 ( inscrição
imobiliária) avaliados em R$ 15.750.000,00 (quinze mil-hões
setecentos e cinquenta miI reaj-s).

c) Elavio Figueiredo Assis integraliza neste ato RS

1.683.788,00 (um milháo seiscentos e oitent.a e três mil e
setecentos e oitenta e oito reais), perfazendo um total de
1.683.788 (um mil-hão seiscentos e oitenta e três miI e
setecentos e oitenta e oito) quotas, através dos imóveis:
a) matricula 14641, registrado no Cartório Castell-o de
registro de imóveis de Vitoria, ES, no .Livro de registro
geral Do2, SaIa nol-301 do EdifÍcio Praia Trade Center,
situado na Avenida: Nossa Senhora da Penha, no245 (antigo
181), Santa Lucia, Vitoria - ES, com área de AI,40 ft2,
inscrito na Prefeitura Municipal desta Capital sob o no
05.04.015.0256.088 (inscriÇão imobiliária) aval-iados em

R§395.085,17 (trezentos e novenLa e cinco mil oitenta e

cinco reais e dezessete cenLavos, b) Matricul a '7 4648,
registrado no Cartório Castello de registro de imóveis de
Vitoria, ES, no Iivro de registro geral no2, SaIa no1302
do Edj-fício Praia Trade Center, situado na Avenida: Nossa
Senhora da Penha, no245 (antigo '781 ) , Santa Lucia, Vit.oria

ES, com área de 31r 58 frz , inscrito na Prefeitura
Municipal desta Capital sob o no 05.04.015.0256.089
(inscrição imobiliária) avafiados em R§301 .311,13
(trezentos e um mil trezenLos e setenta e um real e

setent a e três centavos ) I C) Matricu.l-a 1 4649, registrado
no Cartório Castelfo de registro de imóveis de Vitoria,
ES, no livro de registro geral ho 2, SaIa n o 

1 303 do
Edifício Praia Trade Center, situado na Aveni-da: Nossa
Senhora da Penha, no245 (antigo 'lB'7), Santa Lucia, Vitoria
- ES, com área de 40r 30 frz , inscrito na Prefeitura
Municipal- desta Capital sob o no 05.04 .015.0256 - 090
(inscriÇão imobiliária) avaliados em RS384 .581,13
(trezentos e oitenta e quaLro mil quinhentos e oit.enta e

. sete reais e setenta e três centavos)i d) Matricula 14650,
registrado no Cartório Castello de registro de imóveis de

CERTIFICO O REGISTRO r,tl L3/L2/2018 13:28 SOB N" 20182416380
pRoTocolo3 L82416380 DE 12/L2/2OLg. CóOICO On VnnrrrCAçÂO,
1L805251370. NIRE r 32202508991.
LE cÀRD ÀDMrNrsrRÀDone ps cenrões LTDÀ

I

(r^N"

§rrruus Paulo Cezar.ruffo
spcnprÁnro - cpn-lr,

vrtónra, L3/L2/2oLg
m. sinplif ica. es. gov. br

À validade de8te docmenEo. se impreaEo, fica Eujeit.o à eomprovação de gua autenEicidadê nog respêcEivos portaiÉ
Iaformando Beus re6pêctivos códigos de verificação

Of,
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LE CÀRD ÀDMINISTRÂDORA DE CARTõES LTDA
CNPJ L9 .207 . 352/ OOOL-AO

NrRE 3220250899L

Vi-t.oria, ES, no Iivro de registro geraf rro2, Sal-a no1304
do Edifício Praia Trade Center, situado na Avenida: Nossa
Senhora da Penha, n"245 (antigo 181), Santa Lucia, Vitoria

ES, com área de 31r 58 fr2 , inscrito na Prefeitura
Munici-pal desta Capital sob -o no 05.04.015.0256.091
(inscrição imobil-iária) avafiados em RS301 -317,'13
(trezentos e um mil trezentos e setenta e um real e
setenta e três centavos); e) Matricula 14657, registrado
no Cartório Castello de registro de imóveis de Vitoria,
ES, no livro de registro geral í1o2, Sala no1305 do
Edifício Praia Trade Center, situado na Avenida: Nossa
Senhora da Penha, n"245 (antigo '78'7') , Santa Lucia, Vitoria
- ES, com área de 31r 58 rrr2 , inscrito na Prefeitura
Municipal desta Capital sob o no
05.04.015.0256.092(inscrição imobiliária) avaliados em
R§301-.37 1,73 (t.rezentos e um mil trezentos e setenta e um
real e setenta e três centavos)

cLi(usulA SEGUNDA - Eica al-t.erado
para:

o objeto social- da empresa

Emissão de vafes-alimentação, vale-transporte e similares
(CNAE 8299-1 /02);

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e

negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 749O-7/0a1; I

Atividades de consul-toria em gestão empresarial, exceto 

"ÀÉconsultoria técnica específica (CNAE 1020-4l00) .

a Àdministração de cartões de crédito (CNAE 6ü,3-4/00)

CLiíUSULA TERCEIRÀ Em consequência das alterações havidas,
resolvem oS sóciOS reesCreverem SeU contrato social, 9U€ paSsara
doravante a vigorar com a seguinte redação de acordo com a Lei
10.406/2002.

CERTIFICO O REGISTRO EM L3/L2/20L8 13:28 SOB N" 20182416380.
PROTOCOTiO! 182416380 DE L2/L2/2OLS. CóprCO »r VUnrrrCeçÃO:
Ll-805251370. NIRE: 32202508991.
LE cÀRD ÀDMrNrstRÀDoB or cenrõss Lton

a

a

a

§ru*rt Paulo Cezar
sscnsrÁnro-

.ruf f o
GERÀL

vrtónra, t3/12/2orl
w. sinpli fica, ea. gov. br

À validade desEe docuenEo, sê iBpre6Éo. fica Eujeitso à comprovaçãô de aua autenEicidade ooa reapect.ivos porEais
Infomando 6êua rêspêcEivos códigos de verificação
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LE CÀRD ADMINISTRJADORJA, DE CÀRTõES LTDA
CNPJ L9 .207 -352/ OOOL-A0

NrRE 3220250899L

coNSoLrDÀçÃo Do CONTRATO SOCTA!
LE CARD ÀDMINISTRJADORJA DE CARTõES LTDA

CNPJ L9 . 2O7 . 352/0001,-40
NrRE 32202548991

cr.riusur.a pRrMErRÀ - DENoMrxaçÃo socrÀL
A sociedade denomina-se *LE CARD ADMINISTRADORÀ DE CARTõES
LTDÀ" e rege-se pelo dispost.o na Lei no 10.406 de l0/01/2002, e
pelas demais normas legais aplicáveis.

cúUsur.a sEGUNDÀ - sEDE
A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Fortunato Ramos, no
245 - Edifício Praia Trade Center, sala L201 e L208, Santa
Lucia, Vitória, ES, CEP 29.056-020, podendo abrir e mant.er
filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional
ou no exterior, obedecendo às disposições leq'ais vigentes (art.
997, II, Lei no. 10.406/2002).

cu(usur,.a, TERCEIRÀ - oBJETo soclÀT
A Sociedade tem por objeto social os seguintes ramos de

atividades:
. Prestação de serviços de administração através de

cartão magnético de:

a. Benefícios previstos no PAT (Programa de Alimentação ao

Trabalhador) ;

i. Alimentação;
ii. Refeição i

b. Convenio;

c . Combust.íveis;

d. Gestão de frota;
e. Farmácia;

CERTIFICO O REGISTRO ENt L3/L2/20L8 13r28 SOB N" 2018241163e0
PROTOCOLO: 1824L6380 DE L2/L2/?OLA. CóorCO Or VentFtcaçÃo:
1180525L370. NIRE: 3220250899L.
LE cÀRD ÀDMrNrsrRÀDona ot clnrões LTDÀ

Çw

I

"àÉ

§ru.r* Paulo Cêzar.ruffo
sacnrtÁnro - crRÀr.

vrtónra, L3/L2/2oLB
ww. sinplif ica. ea. gov.br

À validadê deete docwenEo, sê iBpreaao, fica sujeiCo à comprovação de sua auEent.icidade noã reapect.ivoa portais.
Infomando seua rêÉpectivoa'códigos de verificação




