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TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Número de Ordem do Livro: 468

Dados das Assinaturas da Escrituração
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N° de Série do Certificado
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Autoridade Certificadora Emissora
Validade
Qualificação do Assinante
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DADOS DAS ASSINATURAS
Entidade:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Dados das Assinaturas da Escrituração
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

NIRE
43300057003

03.506.307/0001-57

NOME EMPRESARIAL
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO

01/01/2019 a 31/01/2019
NÚMERO DO LIVRO

Diário Geral
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

468

9C.76.12.C8.3A.FA.65.65.B0.BE.6F.40.0A.A0.FC.CF.E5.06.41.32

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

Diretor

Contador

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

CPF/CNPJ

Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO

NOME

236575264839625920
JEAN URBAIN PIERRE
101856516457983659
HUBAU:23380131822
89
LEANDRO ROCHA
136483852510725889
30688131824
ROVAROTTO:306881318 330543272759789538
24
697
TICKET SOLUCOES 142151251258863508
03506307000157
HDFGT S
867487697538899119
A:03506307000157
892
23380131822

NÚMERO DO RECIBO:
9C.76.12.C8.3A.FA.65.65.B0.BE.6F.40.
0A.A0.FC.CF.E5.06.41.32-8

VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

11/05/2018 a
10/05/2021

Sim

11/06/2018 a
10/06/2021

Não

30/05/2019 a
29/05/2020

Não

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em

22/04/2020

às

11:37:33

D3.7D.34.2B.74.7F.D2.2E
6B.62.0D.B8.EA.DF.D9.20
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

43300057003

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nome:

TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO
QTDE

201

1

RSE2000267630

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CAMPO BOM
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

11 Setembro 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, JEAN URBAIN PIERRE HUBAU, FRANCESA, CASADO, ADMINISTRADOR,
DATA DE NASCIMENTO 14/12/1980, RG Nº V6616420 DIREX-SP-SP, CPF
233.801.318-22, AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO, Nº 7815, 8º ANDAR,
BAIRRO PINHEIROS, CEP 05425-070, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS
PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente
protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação
digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS
ORIGINAIS.

Sao Paulo, 11 de setembro de 2020.

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU
Assinado digitalmente por certificação A3
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CORREIO DO POVO

Ticket Soluções HDFGT S.A.

CNPJ nº 03.506.307/0001-57
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
ControConso- ControConsoDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas
Outros
Lucros
Ajuste
ladora
lidado
ladora
lidado
Capital
de lucros
resultados
acumuconsoParticipação de
Total
Ativo
Nota
2019
2019
2018
2018
Nota
social Legal Lucros abrangentes
Total lidação não controladores consolidado
lados
(Reapresentado)
Saldos em 31/12/2017 (Reapresentado)
157.731 21.916 583.157
–
– 762.804
–
34.038
796.842
Circulante
Restruturação societária
(3.140)
–
–
–
(215)
(3.355)
–
–
(3.355)
1.463.781 1.732.658 1.330.296 1.559.957
Movimentação de participações minoritários
–
–
–
–
–
–
–
(29.526)
(29.526)
Caixa e equivalentes de caixa
5 193.265 325.182 231.214 262.466
Ajustes de investimentos em controladas
2.3
–
– (2.766)
–
–
(2.766)
2.937
–
171
Aplicações financeiras
6 100.000 140.000
– 178.634
Operação de “swap” - fluxo de caixa, líquido de impostos
2.3
–
– (1.140)
1.140
–
–
–
–
–
Contas a receber de clientes
7 1.073.028 1.168.471 1.028.953 1.037.888
Lucro líquido do exercício
–
–
–
– 202.252 202.252 (2.937)
(101)
199.214
Impostos a recuperar
8
23.139
31.974
17.693
23.647
Reserva legal
– 9.002
–
–
(9.002)
–
–
–
–
Despesas antecipadas
7.067
8.676
6.456
6.461
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
– (183.589) (183.589)
–
(4.513)
(188.102)
Derivativos a receber
11.269
15.349
–
3.474
–
–
9.446
–
(9.446)
–
–
946
946
Constituição de reservas
Partes relacionadas
10
10.460
9.961
4.541
3.209
Saldos em 31/12/2018 (Reapresentado)
154.591 30.918 588.697
1.140
– 775.346
–
845
776.191
Dividendos a receber
18.234
–
8.143
–
Operação de “swap” - fluxo de caixa, líquido de impostos
21
–
–
–
6.671
–
6.671
–
–
6.671
Outras contas a receber
27.319
33.045
33.296
44.178
961.381 945.378 957.218 952.023
Lucro líquido do exercício
–
–
–
– 202.090 202.090
–
(120)
201.970
Não Circulante
Realizável a LP: IR e CS diferidos
9
–
14.806
–
34.350
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
– (192.388) (192.388)
–
–
(192.388)
Depósitos judiciais
9.977
10.071
9.370
9.430
–
–
9.702
–
(9.702)
–
–
–
–
Constituição de reservas
Bens mantidos para venda
12
467
467
410
410
Saldos em 31/12/2019
154.591 30.918 598.399
7.811
– 791.719
–
725
792.444
Empréstimo mutuo
201
389
–
–
Demonstrações do Resultado
Contro- Conso- Contro- ConsoDemonstrações dos Fluxos de Caixa
Contro- Conso- Contro- ConsoInvestimento
11
87.756
2
88.633
146
ladora
lidado
ladora
lidado
ladora
lidado
ladora
lidado
Imobilizado
13
19.226
24.697
16.317
22.072
Nota
2019
2019
2018
2018
Nota
2019
2019
2018
2018
Direitos de uso de bens arrendados
15
1.790
4.457
–
–
(Reapresentado)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Intangível
14 841.964 890.489 842.488 885.615
Receita Operacional Líquida
23 503.373 655.929 420.351 532.519
Lucro líquido do exercício
202.090 201.970 202.252 199.214
Total do Ativo
2.425.162 2.678.036 2.287.514 2.511.980
Custo dos serviços prestados
24 (31.689) (59.264) (35.643) (36.359)
Reconciliação do lucro líquido do exercício
Balanços Patrimoniais
ControConso- ControConsoLucro Bruto
471.684 596.665 384.708 496.160
com o caixa líquido gerado pelas
ladora
lidado
ladora
lidado
Despesas Operacionais
atividades operacionais:
Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2019
2018
2018
Comerciais
24 (10.735) (16.687)
(7.766)
(7.766)
Depreciação e amortização
13, 14 e 15
35.459
46.751
31.786
38.091
(Reapresentado)
Com pessoal
24 (128.834) (177.193) (115.661) (174.891)
Juros sobre operações de
Circulante
1.520.837 1.770.200 1.460.575 1.671.827
Assessoria e representação
24 (27.507) (38.694) (20.169) (22.676)
arrendamento mercantil
15
198
461
–
–
Fornecedores
18.425
41.318
6.244
11.151
Depreciação e amortização
24 (35.459) (46.750) (31.786) (38.091)
Ganho/perda na baixa/venda
Afiliados a pagar
16 258.163 271.637 197.916 198.574
Outras despesas gerais e administrativas
24 (45.694) (41.587) (29.764) (41.783)
de imobilizado e intangível
14.403
14.405
222
12.450
Reembolsos a efetuar
17 990.541 1.178.661 994.394 1.173.032
Outras despesas operacionais líquidas
24 (40.280) (47.934) (25.240) (22.807)
Provisões para riscos tributários,
Obrigações trabalhistas
18
23.523
35.985
21.267
36.259
25.837
(1.674)
27.699
(329)
Equivalência patrimonial
24 e 11b
cíveis e trabalhistas
20
2.409
2.564 (16.971) (17.160)
Obrigações tributárias
19
9.411
11.021
4.492
8.758
Lucro Operacional antes do
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (6.974)
(5.994)
7.226
8.044
IR e CS a recolher
17.089
18.478
8.235
8.327
Resultado Financeiro
209.012 226.146 182.021 187.817
Resultado de equivalência patrimonial
(25.837)
1.674 (27.699)
330
Partes relacionadas
10
4.662
4.551
38.440
38.124
Resultado Financeiro
IR e CS diferidos
9
40.327
49.794
44.322
50.164
Dividendos obrigatórios
22.c 192.388 192.388 183.589 183.589
Receitas financeiras
25
91.495
98.209 119.400 122.356
262.075 311.625 241.138 291.133
Arrendamento a pagar
1.838
5.335
–
–
Despesas financeiras
25 (10.875) (18.226) (12.031) (14.169)
(Aumento) redução nos ativos:
Outras contas a pagar
4.797
10.826
5.998
14.013
Lucro antes do IR e da CS
289.632 306.129 289.390 296.004
Aplicações financeiras
(100.000)
38.634
1.144 (54.098)
Não Circulante
112.606 115.392
51.593
63.962
IR e CS: Correntes
9 (47.215) (54.365) (42.816) (46.626)
Contas a receber de clientes
(37.101) (124.590) (25.081) (29.821)
Provisões para riscos tributários,
Diferidos
9 (40.327) (49.794) (44.322) (50.164)
Instrumentos financeiros derivativos
(2.166)
(1.767)
–
(3.474)
cíveis e trabalhistas
20
6.543
9.329
4.134
6.767
202.090 201.970 202.252 199.214
Lucro Líquido do Exercício
Impostos a recuperar
(5.445)
(8.326)
(7.699)
(8.484)
IR e CS diferidos
9 106.063 106.063
47.205
56.941
Atribuível aos
Outras contas a receber
5.977
11.131
36.407
33.717
Outras contas a pagar
–
–
254
254
Acionistas controladores
– 202.090
– 199.315
Despesas antecipadas
(610)
(2.215)
(1.531)
(1.534)
Patrimônio Líquido
791.719 792.444 775.346 776.191
–
(120)
–
(101)
Acionistas não controladores
Dividendos a receber
(10.091)
–
(8.143)
–
Capital social
22 154.591 154.591 154.591 154.591
Lucro por ação - básico e diluído - R$
26
4,94
4,94
4,94
4,86
Outros créditos com partes relacionadas
(5.920)
(6.752)
–
–
Reservas de lucros
629.317 629.317 619.615 619.615
Média Ponderada de Ações
40.874
40.874
40.964
40.964
Depósitos judiciais
(607)
(641)
(142)
(142)
Outros resultados abrangentes acumulados 21
7.811
7.811
1.140
1.140
Demonstrações do Resultado Abrangente
Contro- Conso- Contro- ConsoAumento (redução) nos passivos:
Patrimônio líquido atribuível a
ladora lidado ladora lidado
Fornecedores
12.181
30.167
2.798
5.072
proprietários da controladora
791.719 791.719 775.346 775.346
Nota
2019
2019
2018
2018
Afiliados a pagar
60.246
73.720
41.280
96.289
–
725
–
845
Participação acionistas não controladores
(Reapresentado)
Reembolsos a efetuar
(3.856)
4.973
–
–
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 2.425.162 2.678.036 2.287.514 2.511.980
Lucro Líquido do Exercício
202.090 201.970 202.252 199.214
Obrigações trabalhistas
2.255
(274)
2.864
8.633
Outros resultados abrangentes
6.671
6.671
1.140
1.140
Obrigações tributárias
4.919
2.263
(874)
1.339
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Reconhecimento
do
ganho
não
realizado
da
IR
e
CS
a
recolher
26.329
33.900
34.157
34.184
1. Contexto Operacional: A Ticket Soluções HDFGT S.A. (“Companhia”), tem por objeto
parcela efetiva do instrumento financeiro
Outras contas a pagar com partes relacionadas (33.778) (33.573)
–
–
social principal a instituição de arranjos de pagamento próprios, sendo responsável por dederivativo objeto de “Hedge” - controladora
21
9.103
9.103
–
–
(1.453)
(3.441) (32.019) (33.308)
Outras contas a pagar
senvolver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagaCaixa gerado pelas operações
172.955 324.834 284.299 339.506
mentos ao público; a instituição de pagamentos eletrônicos; a prestação de serviços de IR diferido sobre o ganho não realizado da
parcela
efetiva
do
instrumento
financeiro
Juros
pagos
–
–
–
1
administração, por conta própria ou de terceiros, de sistemas e/ou convênios de qualquer
derivativo objeto de “Hedge”
21 (3.095) (3.095)
–
–
Juros recebidos
428
14
–
–
natureza, especialmente os relativos às atividades de administração de sistema de gestão
IR e CS pagos
(17.475) (23.749) (35.969) (36.101)
de frotas; emissão e administração de cartões, de convênio e de meios de pagamento em Reconhecimento do ganho não realizado da
parcela efetiva do instrumento financeiro
Caixa líquido gerado pelas operações
155.908 301.099 248.330 303.406
geral. A Companhia possui sua matriz localizada na Rua Machado de Assis, 50, prédio 2,
663
663
1.140
1.140
derivativo objeto de “Hedge” - controlada
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
na cidade de Campo Bom (RS) e filiais administrativas em Porto Alegre (RS) e São Paulo
215.432 215.312 204.532 201.494
Dividendos recebidos
25.787
–
10.519
–
(SP). Impactos de novas normas e regulamentações: arranjos e instituições de pagamento Resultado abrangente do Exercício
– 215.432
– 201.595
Empréstimos líquidos concedidos
(630)
(402)
–
–
- Banco Central do Brasil (“BACEN”): A Administração está avaliando os impactos na sua Atribuível aos: Acionistas controladores
(120)
(101)
Reestruturação societária
–
–
(3.356)
(2.697)
operação devido à regulamentação das normas do BACEN, provenientes da Lei Federal nº Acionistas não controladores
12.865, editada em 9/10/2013, que inclui os arranjos e as instituições de pagamento no Sis- representados na rubrica de arrendamento mercantil, e os passivos são apresentados na Redução (aumento) de bens
mantidos para venda
12
(58)
(58)
5.288
5.288
tema de Pagamentos Brasileiros - SPB conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho rubrica de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, ambos mencionados na nota exRedução (aumento) de
Monetário Nacional - CMN. A regulamentação passa a regular as atividades dos instituido- plicativa nº 15 - Arrendamento Mercantil.
investimentos em controladas
11
1.591
(1.531) (22.606) (27.282)
2019
2019
res de arranjos de pagamentos (“IAP”) e as instituições de pagamento (“IP”) a partir de
Redução (aumento) de investimentos em
Controladora Consolidado
2014. A Companhia já está se adequando às exigências da regulamentação, as quais deativo imobilizado e intangível
13 e 14 (33.792) (49.080) (93.386) (123.418)
998
3.650
verão se aplicar efetivamente após aprovação expressa do BACEN, a IAP da Companhia Direito de uso - imóveis (liquido de amortização)
Caixa líquido aplicado nas
792
807
já recebeu sua autorização para funcionamento em 19/10/2018 e está aguardando a apro- Direito de uso - veículos (liquido de amortização)
(7.102) (51.071) (103.541) (148.109)
atividades de investimento
1.838
5.335
vação da IP, cuja estimativa será no exercício de 2020. 2. Base de Elaboração das De- Passivo de arrendamento
monstrações Financeiras e Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declara- IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro: Esta Interpretação escla- Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
ção de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo rece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando há Pagamento de obrigações assumidas
por meio de arrendamentos
15
(3.166)
(3.723)
–
(39)
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aque- incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade
(183.589) (183.589) (149.595) (156.042)
Pagamento de dividendos
las incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as interpretações e deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os Caixa líquido aplicado nas
as orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e requisitos do CPC 32 com base no lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos
(186.755) (187.312) (149.595) (156.081)
atividades de financiamento
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 2.2. Base de elaboração das fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apli- (Redução) Aumento do Caixa e
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base cando esta Interpretação. Sua adoção se deu a partir de 1º/01/2019, porém não houve imEquivalentes de Caixa
(37.949)
62.716
(4.806)
(784)
no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos pactos para as demonstrações financeiras da Companhia. 2.5. Base de consolidação: As Caixa e Equivalentes de Caixa
seus valores justos no fim de cada período de relatório, conforme descrito nas práticas con- demonstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem:
Saldo inicial
231.214 262.466 236.020 263.250
Percentual de participação
tábeis a seguir: • O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta193.265 325.182 231.214 262.466
Saldo final
2019
2018 Natureza País
ções pagas em troca de bens e serviços. • Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, Entidade
(Redução) Aumento do Caixa e
99,99%
100% Controlada Brasil
a Companhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os Embratec Tecnologia e Serviços HEQ Ltda.
Equivalentes de Caixa
(37.949)
62.716
(4.806)
(784)
100%
100% Controlada Brasil
participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação Repom S.A.
revisadas e ajustadas, se apropriado, ao final do exercício. g) Ativos intangíveis: Ativos
do ativo ou passivo na data de mensuração. Além disso, para fins de preparação de relató- Empresa Brasileira de Tecnologia e
intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu recoAdministração
de
Cartões
BHOA
Ltda.
76,92%
76,92%
Controlada
Brasil
rios financeiros, as mensurações do valor justo são classificadas nas categorias de níveis
nhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados
Freto
Soluções
e
Tecnologia
Ltda.
100%
100%
Controlada
Brasil
1, 2 ou 3, descritas a seguir, com base no grau em que as informações para as mensuraao custo menos a amortização acumulada. A Companhia adota a política de ativar despe100%
0% Controlada Brasil
ções do valor justo são observáveis e na importância das informações para a mensuração Levo Log Transportes ZET Ltda.
sas diretamente relacionadas ao desenvolvimento de “softwares” para uso em suas operado valor justo em sua totalidade: • Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajusta- Controlada é a entidade na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras contro- ções. Estas despesas incluem gastos com terceiros contratados para o desenvolvimento
dos) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a Companhia pode ladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderân- dos sistemas operacionais utilizados pela Companhia e gastos com mão de obra interna de
cia
nas
deliberações
sociais
e
o
poder
de
eleger
a
maioria
dos
administradores.
Em
ter acesso na data de mensuração. • Informações de Nível 2 são informações, que não
desenvolvimento. Ativos intangíveis gerados internamente, são reconhecidos como ativos
possuem os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, di- 5/02/2019, ocorreu a constituição da entidade Levo Log Transportes ZET Ltda. no montan- apenas na fase de desenvolvimento desde que sejam demonstrados os seguintes aspecreta ou indiretamente. • Informações de Nível 3 são informações não observáveis para o te de R$499 por meio de integralização de capital. Em 25/03/2019, a Companhia cede e tos: • Viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponível
ativo ou passivo. 2.3. Reapresentação dos valores correspondentes em 31/12/2018: Os transfere 1 (uma) quota, correspondente a 0,01% de participação na controlada Embratec para uso ou venda. • Intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo. • Demonstrar a
Tecnologia
e
Serviços
HEQ
Ltda.
para
a
controlada
Repom
S.A.
Em
30/04/2019,
a
controbalanços patrimoniais individual e consolidado em 31/12/2018 e a demonstrações dos relada Repom S.A., obteve autorização para atuar como instituição de pagamento em funcio- existência de mercado ou outras formas de auferir benefícios econômicos futuros. • Disposultados do referido exercício, foram reapresentados, conforme apresentados a seguir:
namento na modalidade de emissora de moeda eletrônica, concedida pelo Banco Central nibilidade de recursos técnicos financeiros para a conclusão do ativo intangível. • CapaciControladora 2018
do Brasil (“BACEN”), conforme publicação no Diário Oficial da União. As demonstrações dade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu
Rubricas
Originalmente publicado Ajustes Reapresentado
financeiras das controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a desenvolvimento. • Os gastos com pesquisa são registrados como despesa quando incorBalanço patrimonial
partir da data em que o controle total se inicia até a data em que deixa de existir. As políti- ridos. Ativos intangíveis são avaliados com vida útil definida, são amortizados ao longo da
Ativo circulante:
cas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela controlado- vida útil-econômica pelo método linear e avaliados em relação à perda por redução ao valor
Investimentos (a)
100.124 (11.491)
88.633
ra. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transa- recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período
Intangível (c)
845.255 (2.767)
842.488
ções intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolida- e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados ao fiOutras contas a receber (a)
34.779 (1.483)
33.296
das. Ganhos não realizados oriundos de transações com empresas investidas, registrados nal de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
Patrimônio líquido:
por equivalência patrimonial, são eliminados contra o investimento. Prejuízos não realiza- benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no
Reserva de lucros (a) (c)
636.493 (16.878)
619.615
dos são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de
Outros resultados abrangentes (a)
–
1.140
1.140
mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recu- estimativas contábeis, de forma prospectiva. A amortização de ativos intangíveis com vida
Demonstração dos resultados
perável. Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente
Receita operacional líquida (b)
445.638 (25.287)
420.351
controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. O re- com a utilização do ativo intangível. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo inDespesas financeiras (b)
(37.318) 25.287
(12.031)
sultado do período e cada componente dos outros resultados abrangentes são atribuídos tangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor
Consolidado 2018
aos acionistas da controladora e à participação dos não controladores. Perdas são atribuí- contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa
Rubricas
Originalmente publicado Ajustes Reapresentado
das à participação de não controladores, mesmo que resultem em um saldo negativo. do ativo. Para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia considerou que
Balanço patrimonial
3. Principais Políticas Contábeis: a) Conversão de moeda estrangeira: As demonstra- o valor contábil de seus softwares não excede seu valor recuperável, e, desta forma, neAtivo circulante:
nhuma provisão para redução a valor recuperável foi registrada durante o exercício. Gastos
ções financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais - R$, que é a moe- subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumenCaixa e equivalentes de caixa (d)
265.940 (3.474)
262.466
da funcional da controladora. (i) Transações e saldos: As transações em moeda estrangei- tam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo específico aos quais se relaDerivativos a receber (d)
–
3.474
3.474
ra são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da cionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com as marcas, são reconhecidos no reIntangível (c)
888.381 (2.766)
885.615
transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são con- sultado conforme incorridos. h) Redução ao valor recuperável de ativos, exceto ágio: A AdOutras contas a receber (a)
44.478
(300)
44.178
vertidas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço, e todas as di- ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
Passivo e patrimônio líquido:
ferenças são registradas na demonstração do resultado. b) Reconhecimento de receita: A eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
IR e CS diferidos (a)
47.205
9.736
56.941
receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências
Capital social
154.601
(10)
154.591
gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída proviReserva de lucros (a)
633.547 (13.932)
619.615
mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, são para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perOutros resultados abrangentes (a)
–
1.140
1.140
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de das, se houver, são classificadas como “Outras despesas operacionais”. Não houve a neDemonstração dos resultados
receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agen- cessidade de constituição de provisão para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018.
Receita operacional líquida (b)
557.806 (25.287)
532.519
Despesas financeiras (b)
(39.456) 25.287
(14.169)
te ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus con- i) Provisões: Geral: Provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas
(a) Refere-se: (i) Registro de ajustes de períodos anteriores realizados pela empresa inves- tratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de têm uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento
tida Repom S.A. no valor de R$9.736; (ii) Reconhecimento de equivalência patrimonial de haver reconhecimento de receita: (i) Prestação de serviços: A receita de prestação de ser- passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação
exercícios anteriores da Repom S.A. no valor de R$1.483 e da Embratec Tecnologia e Ser- viço é reconhecida no resultado com base no serviço prestado. (ii) Receita de juros: Para e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia e
viços HEQ Ltda. no valor de R$1.754; (iii) alocação do ganho não realizado de operações todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que suas controladas esperam que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em
com derivativos em conta específica do patrimônio líquido. (b) Reclassificação das conces- rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como
sões/desconto contratuais à clientes da rubrica despesa financeira para rubrica receita efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa reoperacional líquida. (c) Ajuste de atualização do valor do ágio por conta da emissão do lau- caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo lativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualdo de alocação do preço de compra da parcela remanescente das ações da investida Re- mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. c) Cai- quer reembolso. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: As provisões para
pom S.A. (d) Reclassificação dos valores a receber correspondentes aos instrumentos fi- xa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: Compreendem os saldos de caixa, de- riscos são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, formalizada
nanceiros derivativos da investida Repom S.A. da rubrica de caixa e equivalentes de caixa pósitos bancários à vista e aplicações financeiras, prontamente conversíveis em um mon- ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída
para a rubrica de derivativos a receber. O fluxo de caixa foi alterado nesse mesmo montan- tante conhecido de caixa e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As apli- de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser mensurado com
te para refletir os ajustes aqui propostos. 2.4. Novos pronunciamentos e alterações de cações financeiras são registradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferi- confiabilidade suficiente. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso
pronunciamentos: a) Pronunciamentos aplicáveis para o exercício findo em 31/12/2019: dos no fim de cada exercício e ajustados ao seu valor justo ou de realização. d) Contas a esperado para liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de acordo com
CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2)/IFRS16, que substitui o CPC 06 (R1)/IAS 17 receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço os riscos relacionados ao passivo. As provisões são atualizadas pelo montante estimado
e as respectivas interpretações a partir de 1º/01/2019, estabelece os princípios para o re- patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e deduzidas da das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores
conhecimento de arrendamentos e introduz grandes mudanças na contabilização de arren- provisão para créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída considerando uma aná- legais externos da Companhia. Os fundamentos e a natureza da provisão para riscos tribudamentos por arrendatários, pois elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e lise do risco de realização sobre os títulos vencidos e de acordo com os critérios de perda tários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 20. j) Impostos: (i) Imposfinanceiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), todos os arrendamentos devem ser esperada estipulado pelo CPC 48, para atender às prováveis perdas na realização desses tos correntes: A provisão para IR foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional
apresentados nos balanços patrimoniais através do reconhecimento de um ativo de direito ativos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. e) Investimentos: Os investimentos de 10% sobre o lucro tributável excedente e para a CS à alíquota de 9% sobre o lucro tride uso e um passivo de arrendamento correspondente ao valor presente dos pagamentos em controladas é avaliado por equivalência patrimonial, conforme CPC 18 (R2), para fins butável. (ii) Impostos diferidos: A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é redo arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. A norma de demonstrações financeiras da controladora. Após a aplicação do método da equivalên- visada no fim de cada exercício, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis fuCPC 06 (R2) afeta, portanto, a apresentação de transações de arrendamento na demons- cia patrimonial para fins de demonstrações financeiras da controladora, a Companhia de- turos estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo
tração do resultado (com despesa de aluguel substituída por uma despesa de depreciação termina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investi- do ativo é ajustado para que reflita o montante que se espera ser recuperado. (iii) Impostos
e despesa de juros) e na demonstração dos fluxos de caixa (os pagamentos de arrenda- mento da Companhia em sua controlada. A Companhia determina, em cada data de fecha- sobre vendas: Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre
mento, representando pagamento de juros e pagamento de passivo em aberto, impactam mento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento em controla- vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou sero fluxo de caixa das atividades financeiras). A Companhia adotou o CPC 06 (R2) a partir de da sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o viços não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto so1º/01/2019, e como política do Grupo Edenred, a Companhia reconheceu o direito de uso montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recu- bre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despee o passivo de arrendamento na data de início de contrato. Deste modo, os ativos e passi- perável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do re- sa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos
vos de acordo com o CPC 06 (R2) foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos sultado da controladora. f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são demonstrados pelo cus- com o valor dos impostos sobre vendas. • Quando o valor líquido dos impostos sobre vendo arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. Os ativos to estimado de aquisição. A depreciação é calculada usando o método linear por valor sem das, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar
de direito de uso da Companhia referem-se a contratos de arrendamento de ativos de imó- custos aos seus valores residuais. Durante a vida útil estimada, de acordo com as taxas no balanço patrimonial. As receitas de serviços no Brasil estão sujeitas aos seguintes imvel na qual a Companhia está localizada e veículos. Os ativos de direito de uso são divulgadas na nota explicativa nº 13. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são postos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Balanços Patrimoniais

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7328240 em 14/09/2020 da Empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S.A., Nire 43300057003 e protocolo 206423608 02/09/2020. Autenticação: 77CA311F8F392AB8F082ADF915E42611A3EAFA2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/642.360-8 e o código de segurança cEtW Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
pág. 9/15

16 | QUINTA-FEIRA, 30 de julho de 2020

CORREIO DO POVO

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
(*) Em 31/12/2019, os equivalentes de caixa estão representados
serviços especializados, manutenção e outros serviços em tecnoloAlíquotas
Receita dos Custo de contratação
por Certificados de Depósitos Bancários - CDBs com liquidez imegia da informação. • Empresa Brasileira de Tecnologia e AdministraControladora e
serviços prestados
de serviços
diata, remunerados por taxas que variam entre 75% e 113% (97,5% Consolidado
ção de Cartões BHOA Ltda.: trata-se de uma administradora de car2019 2018
2019 2018
consolidado
e 111% em 2018) da variação do Certificado de Depósito Interban- Edenred Soluções de
tões, a qual nos presta serviços de aluguel de máquinas e equipaContribuição para o Financiamento da
cário - CDI. 6. Aplicações Financeiras: Em 31/12/2019, as aplicamentos para escritório, atividades de intermediação e agendamento
Seguridade Social - COFINS
3,00% a 7,60%
Pagamento HYLA S.A.
4
2
12.313 18.688
ções financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Ticket Serviços S.A.
de serviços e negócios em geral. • B2B Comércio Eletrônico de Pe1
1
12.184 10.437
Programa de Integração Social - PIS
0,65% a 1,65%
Bancários - CDBs com liquidez imediata, e remunerados por taxas Embratec Tecnologia HEQ Ltda. –
ças S.A.: fornece serviços relativos a gestão de benefícios e frotas.
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza –
–
–
que variam entre 75% e 113% (97,5% e 111% em 2018) da variação Total
Em agosto de 2017, a B2B deixou de ser controlada pela Ticket
ISSQN
2,00% a 5,00%
5
3
24.497 29.125
do Certificado de Depósito Interbancário - CDI vinculadas às opera- (a) Em 28/02/2018 iniciou-se o fundo de comércio com a Compa- Log. • Repom S.A.: fornece serviços relativos a gestão de benefíEsses encargos são contabilizados como deduções de vendas. ções de “hedge”.
nhia Edenred Soluções de Pagamento Hyla S.A., no qual são trans- cios e frotas. • Ticket Serviços S.A.: fornece serviços relativos à gesk) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluControladora
Consolidado
feridos os resultados auferidos dos produtos Plus, Premiação e Co- tão de benefícios - vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte
xos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apreValor de
Valor de
brand. (b) A operação de fundo de comércio entre a Companhia e a à Companhia. Remuneração do pessoal-chave da Administração
sentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R02)
mercado/
mercado/
empresa Ticket Serviços, referente à administração dos produtos das Companhias: A Companhia pagou a seus executivos-chave, a
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. l) Instrucontábil
contábil
cindidos e/ou incorporados, foi liquidada durante o exercício de título de benefício de curto prazo (salários, ordenados, participamentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são inicialmen2019. As partes relacionadas e as transações entre as partes cita- ções nos lucros e despesas com assistência-médica), o montante
te mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente Valor justo por
outros resultados
Classidas são apresentadas da seguinte forma: • Edenred Soluções de de R$3.665 em 2019 (R$3.302 em 2018). Não houve pagamento às
atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros
abrangentes (PL)
ficação
2019 2018
2019
2018
Pagamento HYLA S.A.: fornece consultoria e suporte técnico, suas pessoas-chave de remuneração em outras categorias como:
são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos
– 140.000 178.634
Nível 2 100.000
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. • Em- (i) benefícios de longo prazo; (ii) benefícios de rescisão de
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos Aplicações financeiras
100% 100.000
– 140.000 178.634
bratec Tecnologia HEQ Ltda.: fornece serviços de suporte, desen- contrato de trabalho; e (iii) remuneração baseada em ações.
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivolvimento de sistemas, desenvolvimento e projetos de softwares, 11. Investimento: a) Dados sobre as controladas:
vos financeiros ao valor justo são reconhecidos imediatamente no 7. Contas a Receber de Clientes:
resultado. A Companhia classifica seus instrumentos financeiros,
Controladora
Consolidado
Embratec
Empresa Brasileira de Tecnologia
Freto
Levo Log
em função da finalidade para a qual os ativos financeiros foram ad- Contas a receber
2019
2018
2019
2018
Tecnologia e
e Administração de Cartões
Soluções e Transportes
quiridos e é determinada no reconhecimento inicial, seguindo as
de clientes
782.370 839.362 880.414 850.363
Serviços HEQ Ltda. Repom S.A.
BHOA Ltda. Tecnologia Ltda.
ZET Ltda.
classificações estipuladas pelo CPC 48: (i) Custo amortizado; Transações a faturar
% Participação
99.99%
100%
76,92%
100%
99.99%
(ii) Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (PL); e (iii)
de clientes (a)
447.843 373.951 447.843 373.951
Número de cotas
10.000
3.680.200
75.224.616
330.359
500.000
Valor justo por meio do resultado. Instrumentos financeiros derivati- Outras contas a receber:
Total de ativo
6.692
339.890
4.235
7.504
1.442
vos e operações de “hedge”: Os instrumentos financeiros derivatiDemais contas a receber 20.345
10.589
20.904
10.704
Total de passivo
7.750
260.036
1.091
894
1.510
vos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que
(18.994) (29.440) (18.944) (29.440)
Avisos de crédito
Patrimônio líquido
(1.058)
79.854
3.144
6.610
(68)
um contrato de derivativo é celebrado e, posteriormente, são atuali- Subtotal
1.231.564 1.194.462 1.330.167 1.205.577
Resultado
696
28.507
(516)
(2.400)
(568)
zados pelo seu valor justo. As alterações no valor justo são registra- Provisão para créditos de
Embratec
Empresa Brasileira
Freto
b) Movimentação dos investimentos:
das na demonstração do resultado, exceto quando o derivativo é
liquidação duvidosa (158.536) (165.509) (161.696) (167.690)
Levo Log
Tecnologia e
de Tecnologia Soluções e
considerado “hedge” contábil de fluxo de caixa. A Companhia pode Total
1.073.028 1.028.953 1.168.471 1.037.888
Serviços
e Administração de Tecnologia Transportes
contratar instrumentos financeiros derivativos, a fim de proteger a (a) O montante apresentado refere-se a transações processadas
ZET Ltda.
Total
HEQ Ltda. Repom S.A. Cartões BHOA Ltda.
Ltda.
Companhia de flutuações nas taxas de juros com a contratação de que representam valores de compras realizadas na rede credencia(1.754)
86.561
2.816
1.010
– 88.633
instrumentos de “swaps”. m) Ativos não circulantes mantidos para a da à Companhia mas ainda não faturadas aos respetivos clientes, Saldos em 31/12/2018 (Reapresentado)
Investimento
com
aumento
de
capital
–
–
–
8.000
500
8.500
venda: A Companhia recebe bens diversos através de execução de devido à data de corte do faturamento periódico. Em 31/12/2019 e
Estorno
de
dividendos
mínimos
–
8.143
–
–
–
8.143
garantias de recebíveis ou por renegociações de dívidas com clien- de 2018, a posição das contas a receber vencidas e a vencer é a
Dividendos a receber
–
(25.787)
–
–
– (25.787)
tes e, como não há intenção de utilizá-los em sua operação, a Com- seguinte:
Controladora
Consolidado
Equivalência patrimonial
696
28.507
(397)
(2.400)
(568) 25.837
panhia destina tais bens à venda e não registra despesas com de2019
2018
2019
2018
Outros resultados abrangentes - Operação
preciação para estes bens. Os grupos de ativo não circulante clas- A vencer
931.183
867.467 1.018.021
871.102
de
“swap”
“Hedge”
fluxo
de
caixa
–
663
–
–
–
663
sificados como mantidos para venda são mensurados com base no Vencidos:
–
(18.234)
–
–
– (18.234)
Dividendos obrigatórios propostos
menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzido dos cusAté 30 dias
85.103
105.282
90.745
107.759
Saldos em 31/12/2019
(1.058)
79.853
2.419
6.610
(68) 87.756
tos de venda. Os grupos de ativo não circulante são classificados
31 a 60 dias
18.050
20.817
19.788
20.817
12.
Bens
Mantidos
para
a
Venda:
A
Companhia
recebe
bens
diversos
através
de
execução
de
garantias
de
recebíveis
ou
por
renegocomo mantidos para venda se seus valores contábeis forem recu61 a 90 dias
4.314
13.214
5.300
13.214
ciações de dívidas com clientes e, como não há intenção de utilizá-los em sua operação, a Companhia destina tais bens à venda, manperados por meio de uma transação de venda, em vez de por meio
91 a 120 dias
4.589
13.175
4.713
15.387
tendo controles paralelos ao imobilizado, não registrando despesas com depreciação. A vida útil média remanescente para esses bens é
de uso contínuo. Essa condição é considerada cumprida apenas
121 a 180 dias
4.102
1.647
4.427
1.647
de 25 anos.
quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de
184.223
172.860
187.173
175.641
Acima de 181 dias
Descrição
Imóveis Terrenos Veículos
Total
alienação estiver disponível para venda imediata na sua condição Total
1.231.564 1.194.462 1.330.167 1.205.577
Em 31/12/2017
298
5.100
300 5.698
atual. 4. Principais Fontes de Julgamento e Estimativas: Na apliAdições
–
–
–
–
A
movimentação
da
provisão
para
crédito
de
liquidação
duvidosa
cação das práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, a
Vendas
–
(4.988)
(300)
(5.288)
está
demonstrada
a
seguir:
Controladora
Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a resEm 31/12/2018
298
112
–
410
2019
2018
peito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilAdições
–
57
–
57
Saldo
no
início
do
exercício
(165.509)
(167.543)
mente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas preVendas
–
–
–
–
(21.973) (11.615)
missas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores Adições
Em 31/12/2019
298
169
–
467
28.946
13.649
considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir des- Reversões
13. Imobilizado: a) Composição do ativo imobilizado: A composição do ativo imobilizado em 31/12/2019 e de 2018 está apresentada a
(158.536) (165.509)
sas estimativas. As estimativas e premissas subjacentes são revi- Saldo no fim do exercício
seguir:
Controladora
2019
2018
sadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às A despesa com a constituição e a receita com a reversão da proviTaxa anual de
Depreciação
Depreciação
estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que as es- são para créditos de liquidação duvidosa são apresentadas na rudepreciação - % Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
timativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse exercício, ou brica “Outras despesas gerais e administrativas”, na demonstração
10 1.075
(893)
182 1.244
(880)
364
também em exercícios posteriores, se a revisão afetar tanto o exer- do resultado. A Companhia renovou o contrato com a Euler Hermes Aparelhos de telecomunicações
Benfeitorias
em
imóveis
de
terceiros
10
12.062
(2.085)
9.977
8.501
(1.717)
6.784
cício presente como exercícios futuros. a) Provisão para créditos de Seguros de Crédito S.A. englobando a apólice de seguro de crédi20 20.195
(13.241)
6.954 23.064
(16.382)
6.682
liquidação duvidosa é registrada conforme norma CPC 48. A cartei- tos e prestação de serviços de monitoramento e cobrança de crédi- Computadores e periféricos
Instalações
10
–
–
–
16
(16)
–
ra é segmentada conforme seu nível de risco e as provisões levam tos. A apólice foi renovada em 1º/06/2019 com vigência até
10
385
(213)
172
388
(177)
211
em conta a probabilidade de perda de cada cliente, o histórico de 31/05/2020 e prevê cobertura sobre carteira de faturamento estima- Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
10 4.271
(2.598)
1.673 4.583
(2.607)
1.976
perda incorrida no segmento e a perda esperada com base em es- da em R$2.000 (R$2.000 em 2018) com limite de garantia de apóli399
(131)
268
300
–
300
Veículos
20
tudos macroeconômicos correlacionadas ao modelo. A análise de ce de R$180.000 (R$180.000 em 2018). 8. Impostos a Recuperar:
Total
38.387
(19.161) 19.226 38.096
(21.779) 16.317
risco considera o valor total da exposição no momento da perda e
Controladora Consolidado
2019
2018
A movimentação dos saldos de ativos imobilizados é como segue:
leva em consideração fatores mitigadores de risco, como garantias
2019 2018 2019 2018
Saldo no início do exercício
16.317 15.174
e seguro de crédito. b) IR e CS diferidos: A Companhia reconhece IRRF a compensar sobre serviços 2.322 6.411 4.105 6.891
Adições
7.005 5.472
ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor IRRF a compensar sobre
Baixas
–
(36)
contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base tribuaplicações financeiras
7.911 1.550 9.184 3.442
(4.096) (4.293)
Depreciação
tária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. A Admi- Impostos federais a restituir
5.470 4.811 8.444 6.664
Saldo no fim do exercício
19.226 16.317
nistração da Companhia revisa regularmente os impostos diferidos Outros
7.436 4.921 10.241 6.650
Consolidado
2019
2018
ativos e passivos em termos de possibilidade de recuperação, con- Total
23.139 17.693 31.974 23.647
Taxa anual de
Depreciação
Depreciação
siderando o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro projeta- O saldo de impostos a recuperar está substancialmente representadepreciação - % Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
do, de acordo com um estudo de viabilidade técnica. c) Vida útil dos do por IR retido na fonte conforme Instrução Normativa da Receita
Aparelhos de telecomunicações
10 1.129
(925)
204 1.300
(904)
396
bens do imobilizado e intangível: Conforme descrito nas notas expli- Federal IN 177/87, que devido ao resultado do exercício, se trans- Benfeitorias em imóveis de terceiros
10 14.149
(2.563) 11.586 10.516
(1.784)
8.732
cativas nº 13 e nº 14, a Administração da Companhia revisa a vida forma em impostos pagos a maior e, de acordo com as estimativas Computadores e periféricos
20 29.445
(19.233) 10.222 31.261
(21.394)
9.867
útil estimada dos bens do imobilizado e intangível anualmente no da Administração, será compensado ainda no ano de 2020. 9. Im- Instalações
10
–
–
–
19
(19)
–
fim de cada exercício. Durante o exercício corrente, a Companhia postos sobre o Lucro: a) A conciliação entre a despesa tributária
Máquinas e equipamentos
10
403
(215)
188
406
(177)
229
revisitou a análise periódica do prazo de vida útil-econômica rema- e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal
10 4.857
(2.671)
2.186 5.171
(2.624)
2.547
nescente dos bens do ativo imobilizado e intangível, requerida pela local nos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 está descrita a Móveis e utensílios
476
(165)
311
325
(25)
300
Veículos
20
interpretação técnica ICPC 10 - Esclarecimento sobre o Pronuncia- seguir:
Controladora
Consolidado
50.459
(25.762) 24.697 48.999
(26.927) 22.072
Total
mento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado. Não houve efeitos a se- Lucro contábil antes
2019
2018
2019
2018
A movimentação dos saldos de ativos imobilizados é como segue:
2019
2018
rem registrados no encerramento das demonstrações financeiras
289.632 289.390 306.129 296.004
dos impostos
Saldo no início do exercício
22.072 17.547
para o exercício findo em 31/12/2019. Ágio: Classificado como in- À alíquota fiscal de 34% (98.475) (98.393) (104.085) (100.641)
Adições
8.215 13.343
tangível com vida útil indefinida, não sendo amortizado contabil- Adições/exclusões permanentes:
Baixas
(6) (4.646)
mente. Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio é
Despesas não dedutíveis (1.097)
(390)
1.857
(395)
(5.584) (4.172)
Depreciação
alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da CompaEquivalência patrimonial
8.785
9.418
(569)
(112)
Saldo no fim do exercício
24.697 22.072
nhia (ou grupos de unidades geradoras de caixa) que irão benefiIncentivo à tecnologia
4.220
831
4.220
831
Durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados aticiar-se das sinergias da combinação. As unidades geradoras de
PPR Administradores
(355)
(318)
(355)
(318)
vos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e, consequentemente, nenhuma provisão para perda de valor recuperável do
caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente a tesImpostos diferidos sobre
ativo imobilizado é necessária. 14. Intangível: a) Composição do intangível: A composição do ativo intangível em 31/12/2019 e de 2018
te de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência, quanprovisão riscos
–
1.254
–
1.254
está apresentada a seguir:
do houver indicação de que uma unidade poderá apresentar reduOutros itens
(620)
461
(1.800)
2.591
Controladora
2019
2018
ção ao valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade gera- IR e CS no resultado
Taxa anual de
Amortização
Amortização
dora de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução
do exercício
(87.542) (87.137) (104.729) (96.790)
Custo
Custo
amortização - %
acumulada Líquido
acumulada Líquido
ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor IR e CS corrente
(47.215) (42.816) (54.365) (46.626)
(Reapresentado)
contábil de qualquer ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos IR e CS diferido
(40.327) (44.322) (49.794) (50.164)
Softwares
14 118.946
(65.526) 53.420 144.451
(75.909) 68.542
outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de Alíquota efetiva
(30,23%) (30,11%) (34,21%) (29,90%)
Softwares em andamento
26.165
– 26.165 13.703
– 13.703
cada um de seus ativos. Qualquer perda por redução ao valor recuMarcas e patentes
–
–
–
160
–
160
perável de ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercí- b) O IR e a CS diferidos têm a seguinte origem:
Combinação de negócios: Carteira de clientes
15 199.698
(40.697) 159.001 160.909
(27.712) 133.197
Controladora
Consolidado
cio. A perda por redução ao valor recuperável não é revertida em
Ágio
596.922
– 596.922 626.886
– 626.886
2019
2018
2019
2018
períodos subsequentes. Quando da alienação da correspondente
Direito de uso de marca
4,8%
6.613
(157)
6.456
–
–
–
–
–
3.380
6.522
unidade geradora de caixa, o valor atribuível de ágio é incluído na Prejuízos fiscais a compensar
Total
948.344
(106.380) 841.964 946.109
(103.621) 842.488
2.224
1.629
2.776
1.629
apuração do lucro ou prejuízo da alienação. d) Provisão para riscos Provisões para riscos
A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como segue:
Controladora
tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia é parte em diversos Provisão para crédito de
2019
2018
liquidação duvidosa
4.077
6.448
5.151
7.189
processos judiciais e administrativos, como descrito na nota expli(Reapresentado)
cativa nº 20. Provisões são constituídas para todas as contingên- Provisão participação
Saldo no início do exercício
842.488
785.020
nos resultados
–
–
–
1.395
cias referentes a processos judiciais que representam perdas proAdições
42.226
88.079
–
(778)
–
(778)
váveis e que possam ser estimadas com confiabilidade suficiente. A Amortização de software - RTT
Baixas
(14.191)
(3.118)
Amortização
fiscal
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidênAmortização
(28.559)
(27.493)
sobre
ágio
(129.378)
(76.508)
(109.693)
(52.537)
cias disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí841.964
842.488
Saldo no fim do exercício
Adequação
de
novas
normas
21.956
21.956
21.956
21.956
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
As contas do intangível da Companhia são compostas pelas licenças e gastos com a implantação dos sistemas comprados de terceiros
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais Capitalização de custos com
e gastos com mão de obra interna no desenvolvimento de softwares. Em sua revisão quanto às estimativas de vida útil para os softwares
desenvolvimento de softwares
–
– (12.813) (9.736)
externos. A Administração da Companhia acredita que a provisão
que compõem o saldo de ativo intangível, a Administração avaliou que eles têm vida útil de 5 a 15 anos. Essa avaliação considerou a uti(4.942)
48
(2.014)
1.770
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas está corretamente apre- Outros
lização dos sistemas, manutenções, gastos com melhorias, receitas auferidas no período e projetadas para os próximos cinco anos. Em
Ativo
(passivo)
fiscal
sentada nas demonstrações financeiras. e) “Hedge”: Os “hedges”
2018, foi feita uma reavaliação para a vida útil desses softwares, a qual identificou que a renovação tecnológica ocorre a cada 7 anos, o
diferido, líquido
(106.063) (47.205) (91.257) (22.591)
para risco nas variações das taxas juros são contabilizados como
que alterou o percentual médio de vida útil desses ativos intangíveis. Ainda, não foram identificados indicadores que levassem a reconhe“hedge” contábil de fluxo de caixa ou de valor justo. No início da re- Refletido no balanço patrimonial
cimento de provisão para perda de nenhum outro ativo intangível.
da seguinte maneira:
lação de “hedge”, a Companhia documenta a relação entre o instruConsolidado
2019
2018
Ativo
fiscal
diferido
–
–
14.806
34.350
mento de “hedge” e o item objeto de “hedge” com seus objetivos na
Taxa anual de
Depreciação
Depreciação
(106.063)
(47.205)
(106.063)
(56.941)
Passivo
fiscal
diferido
gestão de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações
depreciação - %
acumulada Líquido
Custo acumulada Líquido
Custo
Ativo (passivo) fiscal
de “hedge”. Adicionalmente, no início do “hedge” e de maneira con(Reapresentado)
diferido,
líquido
(106.063)
(47.205)
(91.257)
(22.591)
tinuada, a Companhia documenta se o instrumento de “hedge” usa14 141.537
(73.171) 68.366 158.882
(80.243) 77.899
do em uma relação de “hedge” é altamente efetivo na compensação 10. Partes Relacionadas: A Companhia realiza operações com Softwares
20
78.658
(20.654) 58.004
58.945
(14.746) 44.199
das mudanças de valor justo ou fluxo de caixa do item objeto de empresas do grupo na obtenção ou no fornecimento de prestação Softwares em andamento (a)
7
–
7
167
–
167
“hedge”, atribuível ao risco sujeito a “hedge”. A nota explicativa nº de serviços com as empresas ligadas. O total das operações reali- Marcas e patentes
Combinação
de
negócios:
28 traz mais detalhes sobre o valor justo dos instrumentos derivati- zadas entre as partes relacionadas está demonstrado abaixo:
Carteira
de
clientes
15
199.698
(40.697)
159.001
160.909
(27.712)
133.197
vos utilizados para fins de “hedge”. “Hedge” contábil de fluxo de caiControladora Consolidado
Ágio
598.656
– 598.656 630.153
630.153
xa: A parte efetiva das mudanças no valor justo dos derivativos que Ativo circulante
2019 2018 2019 2018
6.612
(157)
6.455
–
–
–
Direito de uso de marca
4,8%
for designada e qualificada como “hedge” contábil de fluxo de caixa Prestação de serviços:
1.025.168
(134.679) 890.489 1.009.056
(123.441) 885.615
Total
é reconhecida em “Outros resultados abrangentes” e acumulada na
Edenred Soluções de
rubrica “Outros resultados abrangentes” líquido dos efeitos tributáPagamento HYLA S.A. (a)
6.792 2.804 6.792 2.804
(a) Na controlada Repom, esses gastos são referentes a desenvol- período de sua vida útil. 2. Ativos com vida útil indefinida: tais ativos
rios. Os ganhos ou as perdas relacionadas à parte inefetiva são reTicket Serviços S.A.
3.139
90 3.148
90
vimento de produtos para clientes. A amortização dos gastos a par- não estão sujeitos a amortização, mas devem ser reavaliados no
conhecidos imediatamente no resultado do exercício. Os valores
Embratec Tecnologia HEQ Ltda.
–
201
–
–
tir da data de ativação é de sete anos, considerando o prazo de vida mínimo anualmente para testar se os eventos e/ou as circunstânanteriormente reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” e
B2B Comercio Eletrônico de Peças S.A. 4
2
4
2
útil estimada da plataforma de tecnologia e a retenção desses clien- cias ainda justificam o uso de uma vida útil indefinida. Além disso,
acumulados no patrimônio líquido são reclassificados para o resulRepom S.A.
497 1.131
–
–
tes. A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como se- esses ativos devem ser (pelo menos anualmente) submetidos a um
tado no exercício em que o item objeto de “hedge” afeta o resultado,
Empresa Brasileira de Tecnologia e
gue:
teste de “impairment”, que consiste numa comparação entre o valor
na mesma rubrica da demonstração do resultado em que tal item é
Adm. de Cartões BHOA Ltda.
10
–
–
–
Consolidado
justo do ativo intangível e o seu valor contábil. No caso em que o
reconhecido. Entretanto, quando uma transação prevista objeto de
Freto Soluções e Tecnologia S.A.
2
–
–
–
2019
2018
valor contábil excede o valor justo, uma perda por “impairment”
“hedge” resulta no reconhecimento de um ativo ou passivo não fiOutros
16
–
17
–
(Reapresentado)
deve ser reconhecida em um montante igual ao valor excedido.
nanceiro, os ganhos e as perdas anteriormente reconhecidos em
Operações de mútuo
–
313
–
313
Saldo no início do exercício
885.614
820.029
3. Ágio (“Goodwill”): não é amortizado e deve ser testado para “im“Outros resultados abrangentes” e acumulados no patrimônio são Total do ativo circulante
10.460 4.541 9.961 3.209
Adições
59.633
111.931
pairment”, com base em seu valor justo (normalmente determinado
transferidos para a mensuração inicial do custo desse ativo ou pas- Passivo circulante
Baixas
(17.717)
(12.426)
com base no valor de mercado ou por fluxo de caixa. Adicionalmensivo. A contabilização de “hedge” é descontinuada quando a Com- Prestação de serviços:
Amortização
(37.041)
(33.919)
te a perpetuidade foi calculada considerando a estabilização das
panhia cancela a relação de “hedge”, o instrumento de “hedge” venEdenred Soluções de
890.489
885.615
Saldo no fim do exercício
margens operacionais, níveis de capital de giro e investimentos. A
ce ou é vendido, rescindido ou executado, ou não se qualifica mais
Pagamento HYLA S.A.
2 19.904
2 19.914
De acordo com as normas do CPC 15, os ativos intangíveis foram taxa de desconto considerada foi de 15,80% ao ano. 15. Arrendacomo contabilização de “hedge”. Quaisquer ganhos ou perdas recoTicket Serviços S.A.
4.474 8.805 4.549 9.718
reconhecidos separadamente de acordo com o PPA, uma vez que mento Mercantil: Esses contratos de arrendamento de ativos imonhecidas em “Outros resultados abrangentes” e acumulados no paEmbratec Tecnologia HEQ Ltda.
83 1.239
–
–
preenchem os seguintes critérios: • O ativo advém de direitos con- biliários têm uma duração de mais de um ano e possuem opção de
trimônio líquido naquela data permanecem no patrimônio e são reRepom S.A.
103
–
–
–
tratuais ou outros direitos legais, independentemente se tais direitos renovação. Além disso, esses contratos são geralmente indexados
conhecidos quando a transação prevista for finalmente reconhecida
Operação de fundo de comércio (b)
– 8.492
– 8.492
contratuais ou legais são transferíveis ou separáveis dos negócios a índices de inflação, que variam de acordo com o arrendador. A
no resultado. Quando não se espera mais que a transação prevista Total do passivo circulante
4.462 38.440 4.451 38.124
ocorra, os ganhos ou as perdas acumulados e diferidos no patrimô- As transações nas demonstrações de resultado com partes relacio- adquiridos ou de outros direitos e obrigações. • O ativo não advém taxa de juro para cálculo do desconto a valor presente varia de
de direitos contratuais ou legais, mas é separável do negócio (pos- 5,3% (1 ano) a 8,3% (12 anos). Os valores de ativos de arrendanio líquido são reconhecidos imediatamente no resultado.
nadas estão demonstradas a seguir:
sível de ser separado e vendido, transferido, licenciado, alugado ou mento em 31/12/2019 estão demonstrados abaixo:
5. Caixa e Equivalentes de Caixa:
trocado, independentemente de existir ou não a intenção de se fa- Controladora
Receita dos Custo de contratação
2019
zê-lo). • O ativo não pode ser vendido, transferido, licenciado, aluControladora
Consolidado
serviços prestados
de serviços
Amortização
Saldo
2019
2018
2019
2018
Controladora
2019 2018
2019 2018
gado ou trocado individualmente, mas pode ser vendido, transferiCusto
acumulada residual
(ReapreEdenred Soluções de
do, licenciado, alugado ou trocado em conjunto com um contrato, Direito de uso - imóveis
1.443
(445)
988
sentado)
Pagamento HYLA S.A.
4
2
12.312 18.688
ativo ou passivo relacionado. Os ativos intangíveis adquiridos são Direito de uso - veículos
2.911
(2.119)
792
Caixas e bancos
8.291 15.444 10.909 19.010
Ticket Serviços S.A.
1
1
12.086 10.437
amortizados seguindo um dos seguintes critérios, de acordo com as Total
4.354
(2.564)
1.790
184.974 215.770 314.273 243.456
–
33.732 22.093
Equivalentes de caixa (*)
Embratec Tecnologia HEQ Ltda. –
normas: 1. Ativos com vida útil definida: quando é possível atribuir A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como segue:
Total
193.265 231.214 325.182 262.466
5
3
58.130 51.218
uma vida útil ao ativo, este ativo deve ser amortizado durante o

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7328240 em 14/09/2020 da Empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S.A., Nire 43300057003 e protocolo 206423608 02/09/2020. Autenticação: 77CA311F8F392AB8F082ADF915E42611A3EAFA2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/642.360-8 e o código de segurança cEtW Esta cópia foi
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CORREIO DO POVO
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
especificamente na rubrica “Outros resultados abrangentes”.
Adoção
Consolidado
Saldo
Atuali- Saldo
Consolidado
inicial
Natureza
inicial Adições Baixas zações final
Juros
DifeCPC 06
Tributário
1.460
66
–
– 1.526
Valor
Instru- ao ano rencial
Custo:
2018
2019
(R2) Adições Baixas
Cível
1.143
1.795 (1.323)
570 2.185
a Efetirefe- mento de contraVenciContraDireito de uso - imóveis
–
898
1.177
(632) 1.443
4.164
5.092 (4.817) 1.179 5.618
Trabalhista
parte receber vidade
mento rencial “hedge”
parte
Direito de uso - veículos –
2.679
259
(27)
2.911
6.767
6.953 (6.140) 1.749 9.329
Total
–
3.577
1.436
(659) 4.354
Processos com perda possível: A Companhia também é parte en- Operações iniciadas:
Citibank 05/02/24 100.000 CDI x Pré 8,33% 11.269 100%
Amortização acumulada:
volvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, cujos riscos
Itaú
01/10/21 40.000 CDI x Pré 8,78%
4.080 100%
Direito de uso - imóveis
–
–
(880)
435
(445)
de perda foram classificados como possíveis e remotos pela Admi140.000
15.349
–
(2.130)
11 (2.119)
Direito de uso - veículos –
nistração e seus consultores jurídicos, para as quais não há proviTotal
–
–
(3.010)
446 (2.564)
são constituída na contabilidade. Os processos classificados com A parcela efetiva da marcação a mercado no exercício dos instru–
3.577
(1.574)
(213) 1.790
Valor líquido
probabilidade de perda possível totalizam o valor de R$12.222 mentos financeiros derivativos classificados como “hedge” contábil
Consolidado
2019
(R$23.552 em 2018), sendo R$5.357 (R$11.367 em 2018) relativo de fluxo de caixa, no montante de R$6.671, líquido do efeito tributáAmortização
Saldo
a processos judiciais trabalhistas, R$5.734 (R$10.610 em 2018) re- rio, foram reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, especifiCusto Acumulada residual
lativo a processos judiciais tributários e R$1.131 (R$1.575 em camente na rubrica “Outros resultados abrangentes”. (ii) Valor de
Direito de uso - imóveis
4.972
(1.322)
3.650
2018) relativo a processos judiciais cíveis. Os principais processos mercado: Os “swaps” foram considerados de nível 2 para o cálculo
2.966
(2.159)
807
Direito de uso - veículos
com perda possível são discriminados a seguir: • R$5.655: referem- do seu valor justo, mensurado com base nos preços cotados em
Total
7.938
(3.481)
4.457
se à ação anulatória de débito fiscal proposta contra o Município de mercado ativo para ativos ou passivos similares ou baseado em ouA movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como segue:
São Paulo, para anular os autos de infração lavrados por suposta tro método de valorização, principalmente o método de “fluxo de
Adoção
falta de recolhimento de ISS relativo ao período/01/2007 a dezem- caixa descontado”, nos quais todos os inputs significativos são bainicial
bro de 2013. • R$2.850: referem-se à reclamatórias trabalhistas mo- seados em dados observáveis do mercado. (iii) Análise de sensibiCPC 06
vida por antigos funcionários. 21. Instrumentos Financeiros: lidade suplementar sobre os instrumentos financeiros: A CompaCusto:
2018
2019
(R2) Adições Baixas
a) Considerações gerais: A Companhia contrata operações financei- nhia apresenta, a seguir, as informações suplementares sobre seus
Direito de uso - imóveis
–
3.742
4.379 (3.149) 4.972
ras envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em con- instrumentos financeiros, que são requeridas pela Instrução CVM
Direito de uso - veículos
–
2.803
259
(96) 2.966
tas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades nº 475, de 17/12/2008, especificamente sobre a análise de sensibi–
6.545
4.638 (3.245) 7.938
Total
operacionais e financeiras. Os instrumentos financeiros estão basi- lidade complementar à requerida pelas práticas contábeis adotadas
Amortização acumulada:
camente representados por aplicações financeiras, empréstimos a no Brasil. Na elaboração dessa análise, a Companhia adotou as seDireito de uso - imóveis
–
– (1.757)
435 (1.322)
pagar e operações de “swap” contratadas pela Companhia. A Admi- guintes premissas: • Identificação dos riscos de mercado que poDireito de uso - veículos
–
– (2.170)
11 (2.159)
nistração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas dem gerar prejuízos materiais à Companhia. • Definição de um ceTotal
–
– (3.927)
446 (3.481)
por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de nário provável do comportamento de risco (Cenário I). • Definição
–
6.545
711 (2.799) 4.457
Valor líquido
sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administra- de dois cenários adicionais com deterioração de, pelo menos, 25%
16. Afiliados a Pagar: Nessa rubrica estão registrados os valores ção, visando maximizar a rentabilidade do negócio para o acionista, e 50% na variação de risco considerada (Cenário II e Cenário III,
devidos à rede credenciada de estabelecimentos comerciais, relati- bem como estabelecer o equilíbrio entre capital de terceiros e capi- respectivamente). Apresentação do impacto dos cenários definidos
vos as transações efetuadas e validadas para os cartões pós-pa- tal próprio. As políticas de aplicações financeiras e empréstimos a no valor justo dos instrumentos financeiros
Efeito - Receita (Despesa)
gos, cujo pagamento será realizado conforme prazo contratual. pagar estabelecidas pela Administração da Companhia elegem as
Expo- Provável Possível Remoto
Para os cartões pré-pagos corresponde aos valores creditados nos instituições financeiras com as quais as operações podem ser reasição
(I)
(II)
(III)
Risco
cartões e que ainda não foram transacionados nos estabelecimen- lizadas, além de definir limites quanto aos valores a serem aplicatos credenciados. Os saldos apresentados estão em conformidade dos em cada uma delas. b) Valor de mercado de instrumentos fi- Aplicações financeiras
sem contratação Queda
com os critérios estabelecidos pelo CPC 47 (Reconhecimento da nanceiros: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da
de “swap”
do CDI 184.974
11.839
8.879
5.919
receita), onde a obrigatoriedade está sendo reconhecida a partir da Companhia refletem substancialmente os seus valores de mercado.
efetiva transação do cartão nos estabelecimentos credenciados. A Os valores justos desses instrumentos financeiros, no caso aplica- Os resultados à luz das paridades consideradas e as exposições
Administração não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez ções financeiras, foram obtidos mediante cálculo do seu valor pre- máximas em relação ao cenário provável seriam: (i) no cenário posque as operações são de curto prazo, e considera irrelevante o efei- sente, considerando taxas e juros praticados atualmente no merca- sível, perda adicional de R$2.960; e (ii) no cenário remoto, perda
to de tais ajustes quando comparado com as demonstrações finan- do para operações de prazo e risco similares. c) Risco de crédito: adicional de R$5.920. (iv) Avaliação da eficácia das estratégias de
ceiras tomadas em conjunto.
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso “hedge”: Para avaliar a eficácia e medir a ineficácia das estratégias,
Controladora
Consolidado
um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em a Companhia segue o CPC 48, que exige que o teste de efetividade
2019
2018
2019
2018
258.163 197.916 271.637 198.574
cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal- seja efetuado no início (teste prospectivo) da estrutura de “hedge”,
Afiliados a pagar
Total
258.163 197.916 271.637 198.574
mente dos recebíveis de clientes e de outros créditos. Contas a re- e repetido periodicamente (teste prospectivo e retrospectivo) para
ceber de clientes e outros créditos: A exposição da Companhia ao demonstrar que a relação de “hedge” permanece efetiva. a) Teste
17. Reembolsos a Efetuar:
risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características prospectivo: segundo a norma, o teste prospectivo deve ser feito na
Controladora
Consolidado
individuais de cada cliente ou do grupo comercial/financeiro do qual data de início (“inception”) e trimestralmente para demonstrar que a
2019
2018
2019
2018
ele faz parte. São levados em consideração o número de funcioná- expectativa em relação à efetividade da relação de “hedge” é alta.
Reembolsos a efetuar
990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
rios e o tamanho da frota do cliente. Entretanto, a Administração a.1) O teste prospectivo inicial (no “inception”): restringe-se a uma
990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
Total
O saldo de reembolsos a efetuar de 31/12/2019 corresponde a: a) também considera a demografia da base de clientes, incluindo o ris- revisão qualitativa dos termos críticos e condições do instrumento e
Obrigações decorrentes dos benefícios creditados aos usuários e co de crédito da indústria onde os clientes operam, uma vez que do objeto de “hedge”, para uma conclusão de que mudanças no vaainda não utilizados por estes perante os afiliados. b) Valores a se- estes fatores podem ter influência no risco de crédito. A Companhia lor de mercado de ambos os instrumentos são esperadas para se
rem repassados para os estabelecimentos referentes aos montan- estabeleceu uma política de crédito sob a qual todo cliente tem sua anularem completamente. a.2) O teste periódico prospectivo: periotes dos saldos já consumidos pelos usuários e que ainda não foram capacidade de crédito analisada individualmente. Esta análise é dicamente será computada a sensibilidade do valor presente do obapresentados pelos estabelecimentos para reembolso. A Adminis- efetuada primeiramente pelo analista de crédito, que avalia a capa- jeto de “hedge” e do instrumento de “hedge” a uma variação paraletração não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez que as cidade de pagamento e pontualidade, histórico de compra junto à la na curva de taxa de juros. b) Teste retrospectivo: o teste retrosoperações são de curto prazo, e considera irrelevante o efeito de Companhia e a avaliação cadastral, referências bancárias e comer- pectivo de efetividade será conduzido por meio da comparação da
tais ajustes quando comparado com as demonstrações financeiras ciais. As aprovações de créditos são realizadas conforme tabela de variação do “market to Market” (“mtm”) do instrumento de “hedge”
alçadas fixadas em políticas. Para o contas a receber, a Companhia desde a data início com a variação do mtm do objeto de “hedge”
tomadas em conjunto.
possui provisão para devedores duvidosos, conforme demonstrado desde o início. Todos os “hedges” mostram-se efetivos quando da
18. Obrigações Trabalhistas:
Controladora Consolidado
na nota explicativa nº 7. Instrumentos financeiros e depósitos em aplicação dos referidos testes. e) Instrumento financeiro por catego2019 2018 2019 2018
dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições fi- ria: Os valores apresentados como ativos e passivos financeiros
Participação nos lucros
10.422 8.219 15.882 10.347
nanceiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo são assim demonstrados por categoria:
Provisão de férias
8.773 8.471 12.793 12.844
Controladora
Consolidado
com a política por este estabelecida. Os recursos excedentes são
4.328 4.577 7.310 13.068
Encargos sociais e outras
2019
2018
2019
2018
investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite es- Ativos financeiros:
Total
23.523 21.267 35.985 36.259
Caixa e equivalentes
tabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revi19. Obrigações Tributárias:
Controladora Consolidado
de caixa
193.265 231.214 325.182 262.466
sado anualmente pela Administração da Companhia e pode ser atu2019 2018
2019 2018
Aplicações Financeiras 100.000
– 140.000 178.634
alizado ao longo do ano. Esses limites são estabelecidos a fim de
COFINS
5.621 2.458 6.439 4.589
Contas a receber
minimizar a concentração de riscos e, assim, mitigar o prejuízo fiPIS
1.075
121 1.186
460
de clientes
1.073.028 1.028.953 1.168.471 1.037.888
nanceiro no caso de potencial falência de uma contraparte. A ComISS
1.276 1.029 1.485 1.357
Derivativos a receber
11.269
–
15.349
3.474
panhia somente realiza operações com instituições financeiras de
IRRF terceiros
995
645 1.037
939
Outros créditos com
baixo risco. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na
Outras
444
239
874 1.413
partes relacionadas
10.460
4.541
9.961
3.209
eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes
Total
9.411 4.492 11.021 8.758
1.388.022 1.264.708 1.658.963 1.485.671
20. Provisão para riscos e Passivos Contingentes: Em para cumprir com seus compromissos em função das diferentes Total
31/12/2019 e de 2018, a Companhia e suas controladas apresenta- moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O Passivos financeiros:
Fornecedores
18.425
6.244
41.318
11.151
vam os seguintes saldos de depósitos judiciais/garantias e provi- controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia é acompaAfiliados a pagar
258.163 197.916 271.637 198.574
nhado pelo departamento de riscos, assim como monitorado diariasões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:
Reembolsos a efetuar 990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
mente pela tesouraria, de modo a garantir que a geração operacioProvisão
Controladora Consolidado
Outras contas a pagar com
nal de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária,
Natureza:
2019 2018 2019 2018
partes relacionadas
4.662
38.440
4.551
38.124
com investimentos efetuados em instituições financeiras de primeiTributário
–
– 1.526 1.460
Outras contas a pagar
4.797
5.998
10.826
14.013
ra linha, mantendo saldos de caixa e aplicações suficientes para a
Cível
2.098
567 2.185 1.143
1.276.588 1.242.992 1.506.993 1.434.894
manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando Total
4.445 3.567 5.618 4.164
Trabalhista
riscos de liquidez para a Companhia. c) Risco operacional: A Com- f) Gestão do capital social: O objetivo principal da administração de
Total
6.543 4.134 9.329 6.767
panhia possui um ambiente de controles internos desenhado para capital é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito
Depósito judicial
Controladora Consolidado
suportar a natureza, o risco e a complexidade de suas operações, forte e uma razão de capital livre de problemas, a fim de apoiar os
2019 2018
2019 2018
Natureza:
com base em políticas e procedimentos formalizados e divulgados negócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia e suas
Tributário
8.224 7.849 8.224 7.849
a toda a Companhia, bem como áreas dedicadas e ferramentas es- controladas administram a estrutura de capital e a ajusta consideCível
51
109
51
109
pecíficas de monitoramento de riscos. Os planos para contingência rando as mudanças nas condições econômicas. A estrutura de caTrabalhista
1.702 1.412 1.796 1.472
estão formalizados pela Administração, o que permitiria à Compa- pital ou o risco financeiro decorre da escolha entre capital próprio
9.977 9.370 10.071 9.430
Total
A Companhia e suas controladas são parte envolvida em processos nhia recuperar seus níveis de operação em caso de manifestações (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que
trabalhistas, cíveis e tributários, e estão discutindo essas questões de riscos operacionais, tais como interrupções no fornecimento de a Companhia e sua controlada fazem para financiar suas operana esfera judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por energia ou nos sistemas de telecomunicações da rede de captura e ções. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médepósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decor- processamento da Companhia. A Companhia possui uma equipe dio ponderado do capital, a Companhia monitora permanentemente
rentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Admi- especializada e utiliza sistemas antifraude para o monitoramento de os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado.
nistração, com base na opinião de seus consultores legais exter- transações (monetárias ou não) efetuadas com cartões. Tais ferra- Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos
nos. Provisões de natureza trabalhista: consistem, principalmente, mentas apontam e identificam transações suspeitas de fraude no durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. Garantias: A
em reclamações trabalhistas de ex-colaboradores e estão vincula- momento da autorização e consultas suspeitas nos cartões, envian- Companhia e suas controladas não têm ativos financeiros dados
das a discussões sobre verbas oriundas do contrato de trabalho. do alertas à equipe de prevenção à fraude, para que esta contate o em garantia em 31/12/2019 e 2018. 22. Patrimônio Líquido: a) CaProvisões de natureza tributária: refere-se substancialmente a auto portador do cartão. d) Gerenciamento do risco da taxa de juros: A pital social: O capital social no valor de R$154.591 é composto de
de infração de contribuições previdenciárias do período compreen- Companhia está sujeita a risco de mudanças nas taxas de CDI; 40.874.263 ações, sendo 39.626.464 ações ordinárias e 1.247.800
dido entre janeiro de 2009 a dezembro de 2010 e provisão para per- dessa forma, há riscos de mudanças nas taxas de CDI a serem me- ações preferenciais, com valor de R$3,78 (três reais e setenta e oito
das destas mesmas contribuições referente ao exercício de 2013. didos pela análise de sensibilidade, considerando que a Companhia centavos) por ação. A composição do capital social em 31/12/2019
Quantidade
Os valores cobrados são sobre os gastos incorridos com a presta- está única e exclusivamente exposta à variação do CDI nos contra- compreende:
de ações Participação
ção de serviço pessoa jurídica nas atividades operacionais da com- tos de “swap”. (i) “Hedge” de fluxo de caixa: Em 31/12/2019, a Companhia. O auto de infração citado foi liquidado em 2018. Provisões panhia possui estrutura de “hedge” contábil de fluxo de caixa, com Acionistas:
Buzau Inversiones A.A. S.A.
12.333.747
30,18%
de natureza cível: as principais ações estão relacionadas com inde- o objetivo de proteger e conter a volatividade das aplicações finanGuilherme Alberto Berthier Stumpf
2.783.315
6,81%
nizações por responsabilidade civil, custas e honorários, e decor- ceiras que possuem taxas de juros indexadas ao percentual do CDI
25.757.201
63,01%
Edenred Brasil Participações S.A.
rem das atividades operacionais da Companhia. Depósitos judi- e, através da estrutura de “hedge” contábil, visa obter a previsibili40.874.263
100%
ciais: neste grupo, há depósitos judiciais de naturezas trabalhista, dade do seu fluxo de caixa ao contratar operações de “swaps” que Total
cíveis, tributários e caução conta garantia, que consistem em valo- resultam em troca de rentabilidade CDI por uma taxa pré-fixada, o b) Reservas de lucros: Reserva legal: É constituída à razão de
res depositados como garantia para o cumprimento de obrigações que caracteriza o “hedge” de fluxo de caixa. Para estruturar a ope- 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos
ou indenizações de possíveis danos. Estes poderão ser realizados ração a Companhia contratou instrumentos financeiros derivativos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital
em dinheiro ou através de contratos de garantia estabelecido junto de “swap”, conforme demonstrado abaixo: Controladora
social. Neste exercício, a reserva legal não foi constituída pois já
Instru- Juros
Difea instituições financeiras. A Administração da Companhia acredita
atingiu 20% do capital social. Reservas de lucros: O saldo será
Valor
mento ao ano rencial
que a provisão para contingências constituída, conforme apresentaalocado, total ou parcialmente à Reserva de Investimentos de
refeVencide contraa Efetido, é suficiente para cobrir as perdas prováveis com os processos Contraque trata o § 2º abaixo, retido, total ou parcialmente, nos termos
parte
mento rencial “hedge”
parte receber vidade
judiciais. A movimentação da provisão para litígios está demonstrade orçamento de capital na forma do artigo 196 da Lei nº
Operações iniciadas:
da a seguir:
6.404/76. Os dividendos declarados deverão ser pagos conforme
CDI x
aprovado pela Assembleia Geral e observado o período estabeControladora
Baixas Citibank 05/02/24 100.000
Pré 8,33% 11.269 100%
Saldo Adi- Baixas paga- Atuali- Saldo
lecido em lei, e deverão sujeitar-se a correção monetária c/ou ju100.000
11.269
ros somente quando a Assembleia Geral o decidir expressamenNatureza
inicial ções reversão mentos zações final
Tributário
–
–
–
–
–
–
A parcela efetiva da marcação a mercado no exercício dos instru- te. c) Dividendos: Conforme estatuto social da Companhia, as
Cível
567 1.708
(248)
(499)
570 2.098
mentos financeiros derivativos classificados como “hedge” contábil ações ordinárias fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de
Trabalhista
3.567 3.086
(1.418) (1.969) 1.179 4.445
de fluxo de caixa, no montante de R$6.008, líquido do efeito 95% do lucro líquido apurado no exercício, após as deduções da
4.134 4.794
(1.666) (2.468) 1.749 6.543
tributário, foram reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, reserva legal. Os dividendos foram calculados conforme segue:
Diretoria
Jean Urbain Pierre Hubau - Diretor Presidente
Aos Administradores e Acionistas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
- Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Ticket
Soluções HDFGT S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Ticket Soluções HDFGT S.A. em 31/12/2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase: Reapresentação dos valores correspondentes
ao exercício anterior: Conforme mencionado na nota explicativa
2.3, em decorrência das mudanças nas práticas contábeis adotadas pela Companhia e ajustes de erros nos saldos das empresas

Eduardo Fleck Diefenthaeler - Diretor Vice-Presidente

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
investidas, os valores correspondentes referentes ao exercício an- As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posestão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 ou CPC sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
23 - “Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas deErro”. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse monstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de
assunto. Responsabilidades da Administração pelas demons- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
trações financeiras: A Administração é responsável pela elabora- exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissioção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, introles internos que ela determinou como necessários para permitir dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele- executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela- bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
boração das demonstrações financeiras, a Administração é respon- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope- ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
rando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles incom a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inelaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Admi- tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevannistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera- tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expresramento das operações. Responsabilidades do auditor pela au- sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compaditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são ob- nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
ter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma- a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente- ções feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacontendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se- cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de consempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe

2019
2018
Lucro líquido do exercício
202.514 202.253
– (9.002)
Reserva legal (5%) (a)
Lucro base para distribuição
202.514 193.251
Dividendos propostos
192.388 183.589
Dividendos propostos sobre o lucro do exercício 192.388 183.589
Total dos dividendos mínimos propostos
192.388 183.589
pela Administração
(a) Reserva Legal atingiu o limite estabelecido de 20% do capital
social pela Lei nº 6.404/76, portanto não houve constituição em
2019. 23. Receita Operacional Líquida: Abaixo apresentamos a
conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas
apresentadas na demonstração de resultado do exercício:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(ReapreReceita de
sentado)
sentado)
serviços prestados
(a) 508.854 460.021 665.549 577.279
Rendimento de
aplicação financeira
(b) 62.040
8.005 72.872 15.740
Total da receita bruta
570.894 468.026 738.421 593.019
(67.521) (47.675) (82.492) (60.500)
Impostos sobre vendas
503.373 420.351 655.929 532.519
Total da receita líquida
(a) Receita de serviços prestados: Receita de serviços a clientes:
são executados diversos serviços referentes à gestão de frotas de
clientes como: o controle do vencimento da documentação dos veículos, relatórios gerenciais sobre o abastecimento, controle gerencial das manutenções e outros que são remunerados ou por custo
fixo por veículo ou percentual negociado sobre a compra de combustível. Receita de estabelecimentos: Cada estabelecimento possui uma taxa contratual firmada conforme negociação prévia, sobre
o valor da operação realizada nos estabelecimentos pelos clientes
da Companhia. Esta taxa e algumas tarifas são descontadas no
momento do pagamento, compondo esta receita. (b) A partir de
2018, a Companhia padronizou os critérios adotados pelo grupo
Edenred, definidos pela Administração, onde os rendimentos das
aplicações financeiras das operações são classificados como receita operacional. 24. Outras Receitas (Despesas) Operacionais: A
Companhia apresenta a demonstração do resultado segregada por
função. A seguir, apresenta-se o detalhamento da demonstração do
resultado segregado por natureza:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
Gastos com pessoal na
prestação de serviços (134.332) (125.788) (169.765) (172.355)
Prestadores de serviços (11.903)
(9.119) (53.420) (28.400)
Gastos com assessoria,
consultoria e auditoria (20.828) (13.644) (28.543) (15.170)
Gastos com materiais e
propaganda na
prestação de serviços (26.111) (27.182) (36.031) (31.287)
Reversão e provisão
para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas
(819)
11.659
783
11.617
Depreciação e
amortização
(35.459) (31.786) (46.750) (34.406)
Aluguel e condomínio
(1.158)
(1.234)
(1.705)
(3.501)
Gastos com informática
e comunicação
(2.321)
(2.355)
(4.532)
(5.124)
Gastos com
manutenção e limpeza (13.830) (10.094) (20.092) (13.406)
Gastos com locomoção
(7.721)
(7.850)
(9.903)
(9.568)
Ganho/perda na venda
do imobilizado
(13.790)
(214) (13.792)
(214)
Provisão para
devedores duvidosos
6.974
(7.226)
5.994
(8.044)
Outras (receitas)
operacionais
(58.899) (42.196) (50.353) (34.512)
27.699
(1.674)
(329)
Equivalência patrimonial 25.837
Total
(294.361) (238.330) (429.783) (344.702)
Classificadas como:
Custo dos serviços
prestados
(31.689) (35.643) (59.264) (36.359)
Despesas comerciais
(10.735)
(7.766) (16.687)
(7.766)
Despesas com pessoal(128.834) (115.661) (177.193) (174.891)
Assessoria e
representação
(27.507) (20.169) (38.694) (22.676)
Depreciação e
amortização
(35.459) (31.786) (46.750) (38.091)
Outras despesas gerais e administrativas (45.694) (29.764) (41.587) (41.783)
Outras despesas/receitas
operacionais, líquidas (40.280) (25.240) (47.934) (22.807)
27.699
(1.674)
(329)
Equivalência patrimonial 25.837
Total
(294.361) (238.330) (429.783) (344.702)
25. Resultado Financeiro: A composição das despesas e receitas
financeiras está apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(ReapreGanhos com variações
sentado)
sentado)
monetária
1.569
750
1.801
3.580
Juros recebidos de clientes
e estabelecimentos
48.411 80.528 47.876 84.544
Juros sobre operação de mútuo 295
428
309
479
Ganhos monetários
sobre obrigações
41.205 37.686 45.915 37.686
15
8
2.308
67
Outras receitas financeiras
Total receitas financeiras
91.495 119.400 98.209 122.356
Descontos concedidos
(2.203) (7.461) (2.204) (7.461)
Despesas bancárias
(7.418) (3.914) (13.442) (3.990)
Despesa financeira de
arrendamento
(198)
–
(461)
–
Outras despesas financeiras (1.056)
(656) (2.119) (2.718)
Total despesas financeiras (10.875) (12.031) (18.226) (14.169)
80.620 107.369 79.983 108.187
Total resultado financeiro
26. Lucro por Ação: Conforme descrito na nota explicativa nº 22, a
Companhia possui apenas ações ordinárias. O lucro por ação, de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por
Ação, está demonstrado a seguir:
2019
2018
Lucro líquido atribuído aos acionistas
201.970 199.214
Média ponderada de ações ordinárias
(em milhares) utilizadas na apuração do
40.874 40.964
lucro básico e diluído por ação
4,94
4,86
Lucro por ação básico e diluído - R$
27. Aprovação das Demonstrações Financeiras: Em 28 de julho,
a Administração aprovou e autorizou para divulgação as presentes
demonstrações financeiras, as quais contemplam, quando aplicável, os eventos subsequentes ocorridos após 31/12/2019.
28. Evento Subsequente: Devido às incertezas derivadas dos efeitos do “Novo Coronavírus” (COVID-19) anunciado em 31/01/2020
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, a Administração entende que não tem impactos financeiros nas demonstrações financeiras de 31/12/2019, mas está atenta ao comportamento dos volumes
operacionais atuais e a segurança dos seus colaboradores para reduzir seus impactos no futuro, desenvolvendo ações direcionadas
aos seus colaboradores, clientes, rede credenciada e fornecedores.
Contador
Leandro Rocha Rovarotto - CRC.SP. nº 258907/O-4
incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras, ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de julho de 2020
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Carlos Claro
Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7328240 em 14/09/2020 da Empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S.A., Nire 43300057003 e protocolo 206423608 02/09/2020. Autenticação: 77CA311F8F392AB8F082ADF915E42611A3EAFA2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, JEAN URBAIN PIERRE HUBAU, FRANCESA, CASADO, ADMINISTRADOR,
DATA DE NASCIMENTO 14/12/1980, RG Nº V6616420 DIREX-SP-SP, CPF
233.801.318-22, AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO, Nº 7815, 8ºANDAR,
BAIRRO PINHEIROS, CEP 05425-070, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS
PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente
protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação
digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS
ORIGINAIS.

Sao Paulo, 11 de setembro de 2020.

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU
Assinado digitalmente por certificação A3
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S.A., de NIRE
4330005700-3 e protocolado sob o número 20/642.360-8 em 02/09/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7328240, em 14/09/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Paulo Isidoro Moreira Pimentel.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

233.801.318-22

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU

Documento Principal
Assinante(s)
CPF
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233.801.318-22

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU

Anexo
Assinante(s)
CPF

Nome

233.801.318-22

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU

Declaração Documento Principal
Assinante(s)
CPF
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233.801.318-22

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU

Declaração Documento(s) Anexo(s)
Assinante(s)
CPF

Nome

233.801.318-22

JEAN URBAIN PIERRE HUBAU
Porto Alegre. segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a)
Público(a), em 14/09/2020, às 21:03 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs
informando o número do protocolo 20/642.360-8.
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

193.107.810-68

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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Ticket Soluções HDFGT S.A.
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CNPJ nº 03.506.307/0001-57
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Contro- Conso- Contro- ConsoDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas
Outros
Lucros
Ajuste
ladora
lidado
ladora
lidado
Capital
de lucros
resultados acumuconsoParticipação de
Total
Ativo
Nota
2019
2019
2018
2018
Nota social Legal Lucros abrangentes
lados
Total lidação não controladores consolidado
(Reapresentado)
Saldos em 31/12/2017 (Reapresentado)
157.731 21.916 583.157
–
– 762.804
–
34.038
796.842
Circulante
1.463.781 1.732.658 1.330.296 1.559.957 Restruturação societária
(3.140)
–
–
–
(215)
(3.355)
–
–
(3.355)
Caixa e equivalentes de caixa
5 193.265 325.182 231.214 262.466 Movimentação de participações minoritários
–
–
–
–
–
–
–
(29.526)
(29.526)
Aplicações financeiras
6 100.000 140.000
– 178.634 Ajustes de investimentos em controladas
2.3
–
– (2.766)
–
–
(2.766)
2.937
–
171
Contas a receber de clientes
7 1.073.028 1.168.471 1.028.953 1.037.888 Operação de “swap” - fluxo de caixa, líquido de impostos
2.3
–
– (1.140)
1.140
–
–
–
–
–
Impostos a recuperar
8
23.139
31.974
17.693
23.647 Lucro líquido do exercício
–
–
–
– 202.252 202.252 (2.937)
(101)
199.214
Despesas antecipadas
7.067
8.676
6.456
6.461 Reserva legal
– 9.002
–
–
(9.002)
–
–
–
–
Derivativos a receber
11.269
15.349
–
3.474 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
– (183.589) (183.589)
–
(4.513)
(188.102)
Partes relacionadas
10
10.460
9.961
4.541
3.209 Constituição de reservas
–
–
9.446
–
(9.446)
–
–
946
946
Dividendos a receber
18.234
–
8.143
– Saldos em 31/12/2018 (Reapresentado)
154.591 30.918 588.697
1.140
– 775.346
–
845
776.191
Outras contas a receber
27.319
33.045
33.296
44.178 Operação de “swap” - fluxo de caixa, líquido de impostos
21
–
–
–
6.671
–
6.671
–
–
6.671
Não Circulante
961.381 945.378 957.218 952.023 Lucro líquido do exercício
–
–
–
– 202.090 202.090
–
(120)
201.970
Realizável a LP: IR e CS diferidos
9
–
14.806
–
34.350 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
– (192.388) (192.388)
–
–
(192.388)
Depósitos judiciais
9.977
10.071
9.370
9.430 Constituição de reservas
–
–
9.702
–
(9.702)
–
–
–
–
Bens mantidos para venda
12
467
467
410
410 Saldos em 31/12/2019
154.591 30.918 598.399
7.811
– 791.719
–
725
792.444
Empréstimo mutuo
201
389
–
–
Demonstrações do Resultado
Contro- Conso- Contro- ConsoDemonstrações dos Fluxos de Caixa
Contro- Conso- Contro- ConsoInvestimento
11
87.756
2
88.633
146
ladora
lidado
ladora
lidado
ladora
lidado
ladora
lidado
Imobilizado
13
19.226
24.697
16.317
22.072
Nota
2019
2019
2018
2018
Nota
2019
2019
2018
2018
Direitos de uso de bens arrendados
15
1.790
4.457
–
–
(Reapresentado)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Intangível
14 841.964 890.489 842.488 885.615 Receita Operacional Líquida
23 503.373 655.929 420.351 532.519 Lucro líquido do exercício
202.090 201.970 202.252 199.214
Total do Ativo
2.425.162 2.678.036 2.287.514 2.511.980 Custo dos serviços prestados
24 (31.689) (59.264) (35.643) (36.359) Reconciliação do lucro líquido do exercício
Balanços Patrimoniais
Contro- Conso- Contro- Conso- Lucro Bruto
471.684 596.665 384.708 496.160
com o caixa líquido gerado pelas
ladora
lidado
ladora
lidado Despesas Operacionais
		atividades operacionais:
Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2019
2018
2018 Comerciais
24 (10.735) (16.687) (7.766)
(7.766)
Depreciação e amortização
13, 14 e 15
35.459
46.751
31.786
38.091
(Reapresentado)
Com pessoal
24 (128.834) (177.193) (115.661) (174.891)
Juros sobre operações de
Circulante
1.520.837 1.770.200 1.460.575 1.671.827 Assessoria e representação
24 (27.507) (38.694) (20.169) (22.676) 		arrendamento mercantil
15
198
461
–
–
Fornecedores
18.425
41.318
6.244
11.151 Depreciação e amortização
24 (35.459) (46.750) (31.786) (38.091)
Ganho/perda na baixa/venda
Afiliados a pagar
16 258.163 271.637 197.916 198.574 Outras despesas gerais e administrativas 24 (45.694) (41.587) (29.764) (41.783) 		 de imobilizado e intangível
14.403
14.405
222
12.450
Reembolsos a efetuar
17 990.541 1.178.661 994.394 1.173.032 Outras despesas operacionais líquidas
24 (40.280) (47.934) (25.240) (22.807)
Provisões para riscos tributários,
Obrigações trabalhistas
18
23.523
35.985
21.267
36.259 Equivalência patrimonial
24 e 11b
25.837
(1.674)
27.699
(329) 		 cíveis e trabalhistas
20
2.409
2.564 (16.971) (17.160)
Obrigações tributárias
19
9.411
11.021
4.492
8.758 Lucro Operacional antes do
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (6.974)
(5.994)
7.226
8.044
IR e CS a recolher
17.089
18.478
8.235
8.327
Resultado Financeiro
209.012 226.146 182.021 187.817
Resultado de equivalência patrimonial
(25.837)
1.674 (27.699)
330
Partes relacionadas
10
4.662
4.551
38.440
38.124 Resultado Financeiro
IR e CS diferidos
9
40.327
49.794
44.322
50.164
Dividendos obrigatórios
22.c 192.388 192.388 183.589 183.589 Receitas financeiras
25
91.495
98.209 119.400 122.356
262.075 311.625 241.138 291.133
Arrendamento a pagar
1.838
5.335
–
– Despesas financeiras
25 (10.875) (18.226) (12.031) (14.169) (Aumento) redução nos ativos:
Outras contas a pagar
4.797
10.826
5.998
14.013 Lucro antes do IR e da CS
289.632 306.129 289.390 296.004
Aplicações financeiras
(100.000)
38.634
1.144 (54.098)
Não Circulante
112.606 115.392
51.593
63.962 IR e CS: Correntes
9 (47.215) (54.365) (42.816) (46.626)
Contas a receber de clientes
(37.101) (124.590) (25.081) (29.821)
Provisões para riscos tributários,
Diferidos
9 (40.327) (49.794) (44.322) (50.164)
Instrumentos financeiros derivativos
(2.166)
(1.767)
–
(3.474)
cíveis e trabalhistas
20
6.543
9.329
4.134
6.767 Lucro Líquido do Exercício
202.090 201.970 202.252 199.214
Impostos a recuperar
(5.445)
(8.326)
(7.699)
(8.484)
IR e CS diferidos
9 106.063 106.063
47.205
56.941 Atribuível aos
Outras contas a receber
5.977
11.131
36.407
33.717
Outras contas a pagar
–
–
254
254 Acionistas controladores
– 202.090
– 199.315
Despesas antecipadas
(610)
(2.215)
(1.531)
(1.534)
Patrimônio Líquido
791.719 792.444 775.346 776.191 Acionistas não controladores
–
(120)
–
(101)
Dividendos a receber
(10.091)
–
(8.143)
–
Capital social
22 154.591 154.591 154.591 154.591 Lucro por ação - básico e diluído - R$
26
4,94
4,94
4,94
4,86
Outros créditos com partes relacionadas
(5.920)
(6.752)
–
–
Reservas de lucros
629.317 629.317 619.615 619.615 Média Ponderada de Ações
40.874
40.874
40.964
40.964
Depósitos judiciais
(607)
(641)
(142)
(142)
Outros resultados abrangentes acumulados 21
7.811
7.811
1.140
1.140
Demonstrações do Resultado Abrangente
Contro- Conso- Contro- Conso- Aumento (redução) nos passivos:
Patrimônio líquido atribuível a
ladora lidado ladora lidado
Fornecedores
12.181
30.167
2.798
5.072
proprietários da controladora
791.719 791.719 775.346 775.346
Nota
2019
2019
2018
2018
Afiliados a pagar
60.246
73.720
41.280
96.289
Participação acionistas não controladores
–
725
–
845
(Reapresentado)
Reembolsos a efetuar
(3.856)
4.973
–
–
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 2.425.162 2.678.036 2.287.514 2.511.980 Lucro Líquido do Exercício
202.090 201.970 202.252 199.214
Obrigações trabalhistas
2.255
(274)
2.864
8.633
Outros resultados abrangentes
6.671
6.671
1.140
1.140
Obrigações tributárias
4.919
2.263
(874)
1.339
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
IR e CS a recolher
26.329
33.900
34.157
34.184
1. Contexto Operacional: A Ticket Soluções HDFGT S.A. (“Companhia”), tem por objeto Reconhecimento do ganho não realizado da
parcela efetiva do instrumento financeiro
Outras contas a pagar com partes relacionadas (33.778) (33.573)
–
–
social principal a instituição de arranjos de pagamento próprios, sendo responsável por de21
9.103
9.103
–
–
Outras contas a pagar
(1.453)
(3.441) (32.019) (33.308)
senvolver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de paga- 		 derivativo objeto de “Hedge” - controladora
IR
diferido
sobre
o
ganho
não
realizado
da
Caixa
gerado
pelas
operações
172.955
324.834
284.299
339.506
mentos ao público; a instituição de pagamentos eletrônicos; a prestação de serviços de
parcela efetiva do instrumento financeiro
Juros pagos
–
–
–
1
administração, por conta própria ou de terceiros, de sistemas e/ou convênios de qualquer
21 (3.095) (3.095)
–
– Juros recebidos
428
14
–
–
natureza, especialmente os relativos às atividades de administração de sistema de gestão 		 derivativo objeto de “Hedge”
IR e CS pagos
(17.475) (23.749) (35.969) (36.101)
de frotas; emissão e administração de cartões, de convênio e de meios de pagamento em Reconhecimento do ganho não realizado da
parcela
efetiva
do
instrumento
financeiro
Caixa
líquido
gerado
pelas
operações
155.908
301.099
248.330
303.406
geral. A Companhia possui sua matriz localizada na Rua Machado de Assis, 50, prédio 2,
663
663
1.140
1.140 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
na cidade de Campo Bom (RS) e filiais administrativas em Porto Alegre (RS) e São Paulo 		 derivativo objeto de “Hedge” - controlada
215.432 215.312 204.532 201.494 Dividendos recebidos
25.787
–
10.519
–
(SP). Impactos de novas normas e regulamentações: arranjos e instituições de pagamento Resultado abrangente do Exercício
– 215.432
– 201.595 Empréstimos líquidos concedidos
(630)
(402)
–
–
- Banco Central do Brasil (“BACEN”): A Administração está avaliando os impactos na sua Atribuível aos: Acionistas controladores
Acionistas
não
controladores
(120)
(101)
Reestruturação
societária
–
–
(3.356)
(2.697)
operação devido à regulamentação das normas do BACEN, provenientes da Lei Federal nº
12.865, editada em 9/10/2013, que inclui os arranjos e as instituições de pagamento no Sis- representados na rubrica de arrendamento mercantil, e os passivos são apresentados na Redução (aumento) de bens
mantidos para venda
12
(58)
(58)
5.288
5.288
tema de Pagamentos Brasileiros - SPB conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho rubrica de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, ambos mencionados na nota exRedução (aumento) de
Monetário Nacional - CMN. A regulamentação passa a regular as atividades dos instituido- plicativa nº 15 - Arrendamento Mercantil.
investimentos
em
controladas
11
1.591
(1.531)
(22.606)
(27.282)
2019
2019
res de arranjos de pagamentos (“IAP”) e as instituições de pagamento (“IP”) a partir de
Controladora Consolidado Redução (aumento) de investimentos em
2014. A Companhia já está se adequando às exigências da regulamentação, as quais deativo imobilizado e intangível
13 e 14 (33.792) (49.080) (93.386) (123.418)
998
3.650
verão se aplicar efetivamente após aprovação expressa do BACEN, a IAP da Companhia Direito de uso - imóveis (liquido de amortização)
792
807 Caixa líquido aplicado nas
já recebeu sua autorização para funcionamento em 19/10/2018 e está aguardando a apro- Direito de uso - veículos (liquido de amortização)
atividades
de
investimento
(7.102) (51.071) (103.541) (148.109)
1.838
5.335
vação da IP, cuja estimativa será no exercício de 2020. 2. Base de Elaboração das De- Passivo de arrendamento
monstrações Financeiras e Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declara- IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro: Esta Interpretação escla- Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento
de
obrigações
assumidas
ção de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo rece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando há
por meio de arrendamentos
15
(3.166)
(3.723)
–
(39)
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aque- incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade
(183.589) (183.589) (149.595) (156.042)
las incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as interpretações e deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os Pagamento de dividendos
Caixa líquido aplicado nas
requisitos
do
CPC
32
com
base
no
lucro
tributável
(prejuízo
fiscal),
bases
fiscais,
prejuízos
as orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e
atividades de financiamento
(186.755) (187.312) (149.595) (156.081)
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 2.2. Base de elaboração das fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apli- (Redução) Aumento do Caixa e
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base cando esta Interpretação. Sua adoção se deu a partir de 1º/01/2019, porém não houve imEquivalentes
de
Caixa
(37.949)
62.716
(4.806)
(784)
no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos pactos para as demonstrações financeiras da Companhia. 2.5. Base de consolidação: As Caixa e Equivalentes de Caixa
seus valores justos no fim de cada período de relatório, conforme descrito nas práticas con- demonstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem:
Saldo
inicial
231.214
262.466
236.020
263.250
Percentual de participação
tábeis a seguir: • O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta193.265 325.182 231.214 262.466
2019
2018 Natureza País Saldo final
ções pagas em troca de bens e serviços. • Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, Entidade
99,99%
100% Controlada Brasil (Redução) Aumento do Caixa e
a Companhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os Embratec Tecnologia e Serviços HEQ Ltda.
Equivalentes de Caixa
(37.949)
62.716
(4.806)
(784)
Repom
S.A.
100%
100%
Controlada
Brasil
participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação
revisadas e ajustadas, se apropriado, ao final do exercício. g) Ativos intangíveis: Ativos
do ativo ou passivo na data de mensuração. Além disso, para fins de preparação de relató- Empresa Brasileira de Tecnologia e
intangíveis
adquiridos
separadamente
são
mensurados
ao
custo
no
momento
do
seu
recoAdministração
de
Cartões
BHOA
Ltda.
76,92%
76,92%
Controlada
Brasil
rios financeiros, as mensurações do valor justo são classificadas nas categorias de níveis
100%
100% Controlada Brasil nhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados
1, 2 ou 3, descritas a seguir, com base no grau em que as informações para as mensura- Freto Soluções e Tecnologia Ltda.
ao custo menos a amortização acumulada. A Companhia adota a política de ativar despeLevo
Log
Transportes
ZET
Ltda.
100%
0%
Controlada
Brasil
ções do valor justo são observáveis e na importância das informações para a mensuração
sas diretamente relacionadas ao desenvolvimento de “softwares” para uso em suas operado valor justo em sua totalidade: • Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajusta- Controlada é a entidade na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras contro- ções. Estas despesas incluem gastos com terceiros contratados para o desenvolvimento
dos) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a Companhia pode ladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderân- dos sistemas operacionais utilizados pela Companhia e gastos com mão de obra interna de
ter acesso na data de mensuração. • Informações de Nível 2 são informações, que não cia nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Em desenvolvimento. Ativos intangíveis gerados internamente, são reconhecidos como ativos
possuem os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, di- 5/02/2019, ocorreu a constituição da entidade Levo Log Transportes ZET Ltda. no montan- apenas na fase de desenvolvimento desde que sejam demonstrados os seguintes aspecreta ou indiretamente. • Informações de Nível 3 são informações não observáveis para o te de R$499 por meio de integralização de capital. Em 25/03/2019, a Companhia cede e tos: • Viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponível
ativo ou passivo. 2.3. Reapresentação dos valores correspondentes em 31/12/2018: Os transfere 1 (uma) quota, correspondente a 0,01% de participação na controlada Embratec para uso ou venda. • Intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo. • Demonstrar a
balanços patrimoniais individual e consolidado em 31/12/2018 e a demonstrações dos re- Tecnologia e Serviços HEQ Ltda. para a controlada Repom S.A. Em 30/04/2019, a contro- existência de mercado ou outras formas de auferir benefícios econômicos futuros. • Dispolada Repom S.A., obteve autorização para atuar como instituição de pagamento em funciosultados do referido exercício, foram reapresentados, conforme apresentados a seguir:
nibilidade de recursos técnicos financeiros para a conclusão do ativo intangível. • CapaciControladora 2018 namento na modalidade de emissora de moeda eletrônica, concedida pelo Banco Central dade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu
Rubricas
Originalmente publicado Ajustes Reapresentado do Brasil (“BACEN”), conforme publicação no Diário Oficial da União. As demonstrações desenvolvimento. • Os gastos com pesquisa são registrados como despesa quando incorfinanceiras das controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a
Balanço patrimonial
partir da data em que o controle total se inicia até a data em que deixa de existir. As políti- ridos. Ativos intangíveis são avaliados com vida útil definida, são amortizados ao longo da
Ativo circulante:
vida útil-econômica pelo método linear e avaliados em relação à perda por redução ao valor
Investimentos (a)
100.124 (11.491)
88.633 cas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela controlado- recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período
Intangível (c)
845.255 (2.767)
842.488 ra. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transa- e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados ao fiOutras contas a receber (a)
34.779 (1.483)
33.296 ções intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolida- nal de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
das. Ganhos não realizados oriundos de transações com empresas investidas, registrados
Patrimônio líquido:
benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no
Reserva de lucros (a) (c)
636.493 (16.878)
619.615 por equivalência patrimonial, são eliminados contra o investimento. Prejuízos não realiza- período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de
Outros resultados abrangentes (a)
–
1.140
1.140 dos são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, estimativas contábeis, de forma prospectiva. A amortização de ativos intangíveis com vida
mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuDemonstração dos resultados
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente
Receita operacional líquida (b)
445.638 (25.287)
420.351 perável. Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de com a utilização do ativo intangível. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo inDespesas financeiras (b)
(37.318) 25.287
(12.031) controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. O re- tangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor
Consolidado 2018 sultado do período e cada componente dos outros resultados abrangentes são atribuídos contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa
Rubricas
Originalmente publicado Ajustes Reapresentado aos acionistas da controladora e à participação dos não controladores. Perdas são atribuí- do ativo. Para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia considerou que
das à participação de não controladores, mesmo que resultem em um saldo negativo.
Balanço patrimonial
3. Principais Políticas Contábeis: a) Conversão de moeda estrangeira: As demonstra- o valor contábil de seus softwares não excede seu valor recuperável, e, desta forma, neAtivo circulante:
nhuma provisão para redução a valor recuperável foi registrada durante o exercício. Gastos
Caixa e equivalentes de caixa (d)
265.940 (3.474)
262.466 ções financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais - R$, que é a moe- subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumenDerivativos a receber (d)
–
3.474
3.474 da funcional da controladora. (i) Transações e saldos: As transações em moeda estrangei- tam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo específico aos quais se relaIntangível (c)
888.381 (2.766)
885.615 ra são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da cionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com as marcas, são reconhecidos no reOutras contas a receber (a)
44.478
(300)
44.178 transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são con- sultado conforme incorridos. h) Redução ao valor recuperável de ativos, exceto ágio: A Advertidas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço, e todas as di- ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
Passivo e patrimônio líquido:
IR e CS diferidos (a)
47.205
9.736
56.941 ferenças são registradas na demonstração do resultado. b) Reconhecimento de receita: A eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
Capital social
154.601
(10)
154.591 receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências
Reserva de lucros (a)
633.547 (13.932)
619.615 gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída proviOutros resultados abrangentes (a)
–
1.140
1.140 mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, são para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perabatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de das, se houver, são classificadas como “Outras despesas operacionais”. Não houve a neDemonstração dos resultados
Receita operacional líquida (b)
557.806 (25.287)
532.519 receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agen- cessidade de constituição de provisão para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018.
Despesas financeiras (b)
(39.456) 25.287
(14.169) te ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus con- i) Provisões: Geral: Provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas
(a) Refere-se: (i) Registro de ajustes de períodos anteriores realizados pela empresa inves- tratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de têm uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento
tida Repom S.A. no valor de R$9.736; (ii) Reconhecimento de equivalência patrimonial de haver reconhecimento de receita: (i) Prestação de serviços: A receita de prestação de ser- passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação
exercícios anteriores da Repom S.A. no valor de R$1.483 e da Embratec Tecnologia e Ser- viço é reconhecida no resultado com base no serviço prestado. (ii) Receita de juros: Para e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia e
viços HEQ Ltda. no valor de R$1.754; (iii) alocação do ganho não realizado de operações todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que suas controladas esperam que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em
com derivativos em conta específica do patrimônio líquido. (b) Reclassificação das conces- rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como
sões/desconto contratuais à clientes da rubrica despesa financeira para rubrica receita efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa reoperacional líquida. (c) Ajuste de atualização do valor do ágio por conta da emissão do lau- caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo lativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualdo de alocação do preço de compra da parcela remanescente das ações da investida Re- mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. c) Cai- quer reembolso. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: As provisões para
pom S.A. (d) Reclassificação dos valores a receber correspondentes aos instrumentos fi- xa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: Compreendem os saldos de caixa, de- riscos são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, formalizada
nanceiros derivativos da investida Repom S.A. da rubrica de caixa e equivalentes de caixa pósitos bancários à vista e aplicações financeiras, prontamente conversíveis em um mon- ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída
para a rubrica de derivativos a receber. O fluxo de caixa foi alterado nesse mesmo montan- tante conhecido de caixa e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As apli- de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser mensurado com
te para refletir os ajustes aqui propostos. 2.4. Novos pronunciamentos e alterações de cações financeiras são registradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferi- confiabilidade suficiente. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso
pronunciamentos: a) Pronunciamentos aplicáveis para o exercício findo em 31/12/2019: dos no fim de cada exercício e ajustados ao seu valor justo ou de realização. d) Contas a esperado para liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de acordo com
CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2)/IFRS16, que substitui o CPC 06 (R1)/IAS 17 receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço os riscos relacionados ao passivo. As provisões são atualizadas pelo montante estimado
e as respectivas interpretações a partir de 1º/01/2019, estabelece os princípios para o re- patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e deduzidas da das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores
conhecimento de arrendamentos e introduz grandes mudanças na contabilização de arren- provisão para créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída considerando uma aná- legais externos da Companhia. Os fundamentos e a natureza da provisão para riscos tribudamentos por arrendatários, pois elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e lise do risco de realização sobre os títulos vencidos e de acordo com os critérios de perda tários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 20. j) Impostos: (i) Imposfinanceiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), todos os arrendamentos devem ser esperada estipulado pelo CPC 48, para atender às prováveis perdas na realização desses tos correntes: A provisão para IR foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional
apresentados nos balanços patrimoniais através do reconhecimento de um ativo de direito ativos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. e) Investimentos: Os investimentos de 10% sobre o lucro tributável excedente e para a CS à alíquota de 9% sobre o lucro tride uso e um passivo de arrendamento correspondente ao valor presente dos pagamentos em controladas é avaliado por equivalência patrimonial, conforme CPC 18 (R2), para fins butável. (ii) Impostos diferidos: A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é redo arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. A norma de demonstrações financeiras da controladora. Após a aplicação do método da equivalên- visada no fim de cada exercício, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis fuCPC 06 (R2) afeta, portanto, a apresentação de transações de arrendamento na demons- cia patrimonial para fins de demonstrações financeiras da controladora, a Companhia de- turos estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo
tração do resultado (com despesa de aluguel substituída por uma despesa de depreciação termina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investi- do ativo é ajustado para que reflita o montante que se espera ser recuperado. (iii) Impostos
e despesa de juros) e na demonstração dos fluxos de caixa (os pagamentos de arrenda- mento da Companhia em sua controlada. A Companhia determina, em cada data de fecha- sobre vendas: Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre
mento, representando pagamento de juros e pagamento de passivo em aberto, impactam mento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento em controla- vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou sero fluxo de caixa das atividades financeiras). A Companhia adotou o CPC 06 (R2) a partir de da sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o viços não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto so1º/01/2019, e como política do Grupo Edenred, a Companhia reconheceu o direito de uso montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recu- bre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despee o passivo de arrendamento na data de início de contrato. Deste modo, os ativos e passi- perável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do re- sa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos
vos de acordo com o CPC 06 (R2) foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos sultado da controladora. f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são demonstrados pelo cus- com o valor dos impostos sobre vendas. • Quando o valor líquido dos impostos sobre vendo arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. Os ativos to estimado de aquisição. A depreciação é calculada usando o método linear por valor sem das, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar
de direito de uso da Companhia referem-se a contratos de arrendamento de ativos de imó- custos aos seus valores residuais. Durante a vida útil estimada, de acordo com as taxas no balanço patrimonial. As receitas de serviços no Brasil estão sujeitas aos seguintes imvel na qual a Companhia está localizada e veículos. Os ativos de direito de uso são divulgadas na nota explicativa nº 13. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são postos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
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Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS
3,00% a 7,60%
Programa de Integração Social - PIS
0,65% a 1,65%
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza ISSQN
2,00% a 5,00%
Esses encargos são contabilizados como deduções de vendas.
k) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R02)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. l) Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente
atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros
são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo são reconhecidos imediatamente no
resultado. A Companhia classifica seus instrumentos financeiros,
em função da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos e é determinada no reconhecimento inicial, seguindo as
classificações estipuladas pelo CPC 48: (i) Custo amortizado;
(ii) Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (PL); e (iii)
Valor justo por meio do resultado. Instrumentos financeiros derivativos e operações de “hedge”: Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que
um contrato de derivativo é celebrado e, posteriormente, são atualizados pelo seu valor justo. As alterações no valor justo são registradas na demonstração do resultado, exceto quando o derivativo é
considerado “hedge” contábil de fluxo de caixa. A Companhia pode
contratar instrumentos financeiros derivativos, a fim de proteger a
Companhia de flutuações nas taxas de juros com a contratação de
instrumentos de “swaps”. m) Ativos não circulantes mantidos para a
venda: A Companhia recebe bens diversos através de execução de
garantias de recebíveis ou por renegociações de dívidas com clientes e, como não há intenção de utilizá-los em sua operação, a Companhia destina tais bens à venda e não registra despesas com depreciação para estes bens. Os grupos de ativo não circulante classificados como mantidos para venda são mensurados com base no
menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzido dos custos de venda. Os grupos de ativo não circulante são classificados
como mantidos para venda se seus valores contábeis forem recuperados por meio de uma transação de venda, em vez de por meio
de uso contínuo. Essa condição é considerada cumprida apenas
quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de
alienação estiver disponível para venda imediata na sua condição
atual. 4. Principais Fontes de Julgamento e Estimativas: Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, a
Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores
considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às
estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse exercício, ou
também em exercícios posteriores, se a revisão afetar tanto o exercício presente como exercícios futuros. a) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa é registrada conforme norma CPC 48. A carteira é segmentada conforme seu nível de risco e as provisões levam
em conta a probabilidade de perda de cada cliente, o histórico de
perda incorrida no segmento e a perda esperada com base em estudos macroeconômicos correlacionadas ao modelo. A análise de
risco considera o valor total da exposição no momento da perda e
leva em consideração fatores mitigadores de risco, como garantias
e seguro de crédito. b) IR e CS diferidos: A Companhia reconhece
ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor
contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. A Administração da Companhia revisa regularmente os impostos diferidos
ativos e passivos em termos de possibilidade de recuperação, considerando o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica. c) Vida útil dos
bens do imobilizado e intangível: Conforme descrito nas notas explicativas nº 13 e nº 14, a Administração da Companhia revisa a vida
útil estimada dos bens do imobilizado e intangível anualmente no
fim de cada exercício. Durante o exercício corrente, a Companhia
revisitou a análise periódica do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado e intangível, requerida pela
interpretação técnica ICPC 10 - Esclarecimento sobre o Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado. Não houve efeitos a serem registrados no encerramento das demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31/12/2019. Ágio: Classificado como intangível com vida útil indefinida, não sendo amortizado contabilmente. Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio é
alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da Companhia (ou grupos de unidades geradoras de caixa) que irão beneficiar-se das sinergias da combinação. As unidades geradoras de
caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente a teste de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência, quando houver indicação de que uma unidade poderá apresentar redução ao valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução
ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor
contábil de qualquer ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos
outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de
cada um de seus ativos. Qualquer perda por redução ao valor recuperável de ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercício. A perda por redução ao valor recuperável não é revertida em
períodos subsequentes. Quando da alienação da correspondente
unidade geradora de caixa, o valor atribuível de ágio é incluído na
apuração do lucro ou prejuízo da alienação. d) Provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia é parte em diversos
processos judiciais e administrativos, como descrito na nota explicativa nº 20. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e que possam ser estimadas com confiabilidade suficiente. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais
externos. A Administração da Companhia acredita que a provisão
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas está corretamente apresentada nas demonstrações financeiras. e) “Hedge”: Os “hedges”
para risco nas variações das taxas juros são contabilizados como
“hedge” contábil de fluxo de caixa ou de valor justo. No início da relação de “hedge”, a Companhia documenta a relação entre o instrumento de “hedge” e o item objeto de “hedge” com seus objetivos na
gestão de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações
de “hedge”. Adicionalmente, no início do “hedge” e de maneira continuada, a Companhia documenta se o instrumento de “hedge” usado em uma relação de “hedge” é altamente efetivo na compensação
das mudanças de valor justo ou fluxo de caixa do item objeto de
“hedge”, atribuível ao risco sujeito a “hedge”. A nota explicativa nº
28 traz mais detalhes sobre o valor justo dos instrumentos derivativos utilizados para fins de “hedge”. “Hedge” contábil de fluxo de caixa: A parte efetiva das mudanças no valor justo dos derivativos que
for designada e qualificada como “hedge” contábil de fluxo de caixa
é reconhecida em “Outros resultados abrangentes” e acumulada na
rubrica “Outros resultados abrangentes” líquido dos efeitos tributários. Os ganhos ou as perdas relacionadas à parte inefetiva são reconhecidos imediatamente no resultado do exercício. Os valores
anteriormente reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” e
acumulados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado no exercício em que o item objeto de “hedge” afeta o resultado,
na mesma rubrica da demonstração do resultado em que tal item é
reconhecido. Entretanto, quando uma transação prevista objeto de
“hedge” resulta no reconhecimento de um ativo ou passivo não financeiro, os ganhos e as perdas anteriormente reconhecidos em
“Outros resultados abrangentes” e acumulados no patrimônio são
transferidos para a mensuração inicial do custo desse ativo ou passivo. A contabilização de “hedge” é descontinuada quando a Companhia cancela a relação de “hedge”, o instrumento de “hedge” vence ou é vendido, rescindido ou executado, ou não se qualifica mais
como contabilização de “hedge”. Quaisquer ganhos ou perdas reconhecidas em “Outros resultados abrangentes” e acumulados no patrimônio líquido naquela data permanecem no patrimônio e são reconhecidos quando a transação prevista for finalmente reconhecida
no resultado. Quando não se espera mais que a transação prevista
ocorra, os ganhos ou as perdas acumulados e diferidos no patrimônio líquido são reconhecidos imediatamente no resultado.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapresentado)
Caixas e bancos
8.291 15.444 10.909 19.010
Equivalentes de caixa (*)
184.974 215.770 314.273 243.456
193.265 231.214 325.182 262.466

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
(*) Em 31/12/2019, os equivalentes de caixa estão representados
Receita dos Custo de contratação serviços especializados, manutenção e outros serviços em tecnolopor Certificados de Depósitos Bancários - CDBs com liquidez imeserviços prestados
de serviços gia da informação. • Empresa Brasileira de Tecnologia e Administradiata, remunerados por taxas que variam entre 75% e 113% (97,5% Consolidado
2019 2018
2019 2018 ção de Cartões BHOA Ltda.: trata-se de uma administradora de care 111% em 2018) da variação do Certificado de Depósito Interban- Edenred Soluções de
tões, a qual nos presta serviços de aluguel de máquinas e equipacário - CDI. 6. Aplicações Financeiras: Em 31/12/2019, as aplicaPagamento HYLA S.A.
4
2
12.313 18.688 mentos para escritório, atividades de intermediação e agendamento
ções financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Ticket Serviços S.A.
1
1
12.184 10.437 de serviços e negócios em geral. • B2B Comércio Eletrônico de PeBancários - CDBs com liquidez imediata, e remunerados por taxas Embratec Tecnologia HEQ Ltda. –
–
–
– ças S.A.: fornece serviços relativos a gestão de benefícios e frotas.
que variam entre 75% e 113% (97,5% e 111% em 2018) da variação Total
5
3
24.497 29.125 Em agosto de 2017, a B2B deixou de ser controlada pela Ticket
do Certificado de Depósito Interbancário - CDI vinculadas às opera- (a) Em 28/02/2018 iniciou-se o fundo de comércio com a Compa- Log. • Repom S.A.: fornece serviços relativos a gestão de benefíções de “hedge”.
nhia Edenred Soluções de Pagamento Hyla S.A., no qual são trans- cios e frotas. • Ticket Serviços S.A.: fornece serviços relativos à gesControladora
Consolidado feridos os resultados auferidos dos produtos Plus, Premiação e Co- tão de benefícios - vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte
Valor de
Valor de brand. (b) A operação de fundo de comércio entre a Companhia e a à Companhia. Remuneração do pessoal-chave da Administração
mercado/
mercado/ empresa Ticket Serviços, referente à administração dos produtos das Companhias: A Companhia pagou a seus executivos-chave, a
contábil
contábil cindidos e/ou incorporados, foi liquidada durante o exercício de título de benefício de curto prazo (salários, ordenados, participaValor justo por
2019. As partes relacionadas e as transações entre as partes cita- ções nos lucros e despesas com assistência-médica), o montante
outros resultados
Classidas são apresentadas da seguinte forma: • Edenred Soluções de de R$3.665 em 2019 (R$3.302 em 2018). Não houve pagamento às
		abrangentes (PL)
ficação
2019 2018
2019
2018 Pagamento HYLA S.A.: fornece consultoria e suporte técnico, suas pessoas-chave de remuneração em outras categorias como:
Aplicações financeiras Nível 2 100.000
– 140.000 178.634 manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. • Em- (i) benefícios de longo prazo; (ii) benefícios de rescisão de
100% 100.000
– 140.000 178.634 bratec Tecnologia HEQ Ltda.: fornece serviços de suporte, desen- contrato de trabalho; e (iii) remuneração baseada em ações.
volvimento de sistemas, desenvolvimento e projetos de softwares, 11. Investimento: a) Dados sobre as controladas:
7. Contas a Receber de Clientes:
Controladora
Consolidado
Embratec
Empresa Brasileira de Tecnologia
Freto
Levo Log
Contas a receber
2019
2018
2019
2018
Tecnologia e
e Administração de Cartões
Soluções e Transportes
de clientes
782.370 839.362 880.414 850.363
Serviços HEQ Ltda. Repom S.A.
BHOA Ltda. Tecnologia Ltda.
ZET Ltda.
Transações a faturar
% Participação
99.99%
100%
76,92%
100%
99.99%
de clientes (a)
447.843 373.951 447.843 373.951 Número de cotas
10.000
3.680.200
75.224.616
330.359
500.000
Outras contas a receber:
Total de ativo
6.692
339.890
4.235
7.504
1.442
Demais contas a receber 20.345
10.589
20.904
10.704 Total de passivo
7.750
260.036
1.091
894
1.510
Avisos de crédito
(18.994) (29.440) (18.944) (29.440) Patrimônio líquido
(1.058)
79.854
3.144
6.610
(68)
Subtotal
1.231.564 1.194.462 1.330.167 1.205.577 Resultado
696
28.507
(516)
(2.400)
(568)
Provisão para créditos de
b) Movimentação dos investimentos:
Embratec
Empresa Brasileira
Freto
liquidação duvidosa (158.536) (165.509) (161.696) (167.690)
Tecnologia e
de Tecnologia Soluções e
Levo Log
Total
1.073.028 1.028.953 1.168.471 1.037.888
Serviços
e Administração de Tecnologia Transportes
(a) O montante apresentado refere-se a transações processadas
HEQ Ltda. Repom S.A. Cartões BHOA Ltda.
Ltda.
ZET Ltda.
Total
que representam valores de compras realizadas na rede credencia- Saldos em 31/12/2018 (Reapresentado)
(1.754)
86.561
2.816
1.010
– 88.633
da à Companhia mas ainda não faturadas aos respetivos clientes, Investimento com aumento de capital
–
–
–
8.000
500
8.500
devido à data de corte do faturamento periódico. Em 31/12/2019 e Estorno de dividendos mínimos
–
8.143
–
–
–
8.143
de 2018, a posição das contas a receber vencidas e a vencer é a Dividendos a receber
–
(25.787)
–
–
– (25.787)
seguinte:
Controladora
Consolidado Equivalência patrimonial
696
28.507
(397)
(2.400)
(568) 25.837
2019
2018
2019
2018 Outros resultados abrangentes - Operação
A vencer
931.183 867.467 1.018.021 871.102
de “swap” - “Hedge” fluxo de caixa
–
663
–
–
–
663
Vencidos:
Dividendos obrigatórios propostos
–
(18.234)
–
–
– (18.234)
Até 30 dias
85.103 105.282
90.745 107.759 Saldos em 31/12/2019
(1.058)
79.853
2.419
6.610
(68) 87.756
31 a 60 dias
18.050
20.817
19.788
20.817 12. Bens Mantidos para a Venda: A Companhia recebe bens diversos através de execução de garantias de recebíveis ou por renego61 a 90 dias
4.314
13.214
5.300
13.214 ciações de dívidas com clientes e, como não há intenção de utilizá-los em sua operação, a Companhia destina tais bens à venda, man91 a 120 dias
4.589
13.175
4.713
15.387 tendo controles paralelos ao imobilizado, não registrando despesas com depreciação. A vida útil média remanescente para esses bens é
121 a 180 dias
4.102
1.647
4.427
1.647 de 25 anos.
Acima de 181 dias
184.223 172.860 187.173 175.641 Descrição
Imóveis Terrenos Veículos
Total
Total
1.231.564 1.194.462 1.330.167 1.205.577 Em 31/12/2017
298
5.100
300 5.698
–
–
–
–
A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa Adições
–
(4.988)
(300) (5.288)
está demonstrada a seguir:
Controladora Vendas
298
112
–
410
2019
2018 Em 31/12/2018
–
57
–
57
Saldo no início do exercício
(165.509) (167.543) Adições
–
–
–
–
Adições
(21.973) (11.615) Vendas
298
169
–
467
Reversões
28.946
13.649 Em 31/12/2019
Saldo no fim do exercício
(158.536) (165.509) 13. Imobilizado: a) Composição do ativo imobilizado: A composição do ativo imobilizado em 31/12/2019 e de 2018 está apresentada a
2019
2018
A despesa com a constituição e a receita com a reversão da provi- seguir: Controladora
Taxa anual de
Depreciação
Depreciação
são para créditos de liquidação duvidosa são apresentadas na rudepreciação - % Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
brica “Outras despesas gerais e administrativas”, na demonstração
10 1.075
(893)
182 1.244
(880)
364
do resultado. A Companhia renovou o contrato com a Euler Hermes Aparelhos de telecomunicações
10 12.062
(2.085)
9.977 8.501
(1.717)
6.784
Seguros de Crédito S.A. englobando a apólice de seguro de crédi- Benfeitorias em imóveis de terceiros
Computadores
e
periféricos
20
20.195
(13.241)
6.954
23.064
(16.382)
6.682
tos e prestação de serviços de monitoramento e cobrança de crédi10
–
–
–
16
(16)
–
tos. A apólice foi renovada em 1º/06/2019 com vigência até Instalações
10
385
(213)
172
388
(177)
211
31/05/2020 e prevê cobertura sobre carteira de faturamento estima- Máquinas e equipamentos
10 4.271
(2.598)
1.673 4.583
(2.607)
1.976
da em R$2.000 (R$2.000 em 2018) com limite de garantia de apóli- Móveis e utensílios
20
399
(131)
268
300
–
300
ce de R$180.000 (R$180.000 em 2018). 8. Impostos a Recuperar: Veículos
Total
38.387
(19.161) 19.226 38.096
(21.779) 16.317
Controladora Consolidado A movimentação dos saldos de ativos imobilizados é como segue:
2019
2018
2019 2018 2019 2018 Saldo no início do exercício
16.317 15.174
IRRF a compensar sobre serviços 2.322 6.411 4.105 6.891 Adições
7.005 5.472
IRRF a compensar sobre
Baixas
–
(36)
aplicações financeiras
7.911 1.550 9.184 3.442 Depreciação
(4.096) (4.293)
Impostos federais a restituir
5.470 4.811 8.444 6.664 Saldo no fim do exercício
19.226 16.317
Outros
7.436 4.921 10.241 6.650 Consolidado
2019
2018
Total
23.139 17.693 31.974 23.647
Taxa anual de
Depreciação
Depreciação
O saldo de impostos a recuperar está substancialmente representadepreciação - % Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
do por IR retido na fonte conforme Instrução Normativa da Receita Aparelhos de telecomunicações
10 1.129
(925)
204 1.300
(904)
396
Federal IN 177/87, que devido ao resultado do exercício, se trans- Benfeitorias em imóveis de terceiros
10 14.149
(2.563) 11.586 10.516
(1.784)
8.732
forma em impostos pagos a maior e, de acordo com as estimativas Computadores e periféricos
20 29.445
(19.233) 10.222 31.261
(21.394)
9.867
da Administração, será compensado ainda no ano de 2020. 9. Im- Instalações
10
–
–
–
19
(19)
–
postos sobre o Lucro: a) A conciliação entre a despesa tributária Máquinas e equipamentos
10
403
(215)
188
406
(177)
229
e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal Móveis e utensílios
10 4.857
(2.671)
2.186 5.171
(2.624)
2.547
local nos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 está descrita a Veículos
20
476
(165)
311
325
(25)
300
seguir:
Controladora
Consolidado Total
50.459
(25.762) 24.697 48.999
(26.927) 22.072
Lucro contábil antes
2019
2018
2019
2018 A movimentação dos saldos de ativos imobilizados é como segue:
2019
2018
dos impostos
289.632 289.390 306.129 296.004 Saldo no início do exercício
22.072 17.547
À alíquota fiscal de 34% (98.475) (98.393) (104.085) (100.641) Adições
8.215 13.343
Adições/exclusões permanentes:
Baixas
(6) (4.646)
Despesas não dedutíveis (1.097)
(390)
1.857
(395) Depreciação
(5.584) (4.172)
Equivalência patrimonial
8.785
9.418
(569)
(112) Saldo no fim do exercício
24.697 22.072
Incentivo à tecnologia
4.220
831
4.220
831 Durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados atiPPR Administradores
(355)
(318)
(355)
(318) vos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e, consequentemente, nenhuma provisão para perda de valor recuperável do
Impostos diferidos sobre
ativo imobilizado é necessária. 14. Intangível: a) Composição do intangível: A composição do ativo intangível em 31/12/2019 e de 2018
		provisão riscos
–
1.254
–
1.254 está apresentada a seguir:
Outros itens
(620)
461
(1.800)
2.591 Controladora
2019
2018
IR e CS no resultado
Taxa anual de
Amortização
Amortização
do exercício
(87.542) (87.137) (104.729) (96.790)
amortização - % Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
IR e CS corrente
(47.215) (42.816) (54.365) (46.626)
(Reapresentado)
IR e CS diferido
(40.327) (44.322) (49.794) (50.164) Softwares
14 118.946
(65.526) 53.420 144.451
(75.909) 68.542
Alíquota efetiva
(30,23%) (30,11%) (34,21%) (29,90%) Softwares em andamento
26.165
– 26.165 13.703
– 13.703
Marcas e patentes
–
–
–
160
–
160
b) O IR e a CS diferidos têm a seguinte origem:
Combinação
de
negócios:
Carteira
de
clientes
15
199.698
(40.697)
159.001
160.909
(27.712)
133.197
Controladora
Consolidado
Ágio
596.922
– 596.922 626.886
– 626.886
2019
2018
2019
2018
Direito de uso de marca
4,8%
6.613
(157)
6.456
–
–
–
Prejuízos fiscais a compensar
–
–
3.380
6.522
948.344
(106.380) 841.964 946.109
(103.621) 842.488
Provisões para riscos
2.224
1.629
2.776
1.629 Total
A
movimentação
dos
saldos
de
ativos
intangíveis
é
como
segue:
Controladora
Provisão para crédito de
2019
2018
liquidação duvidosa
4.077
6.448
5.151
7.189
(Reapresentado)
Provisão participação
842.488
785.020
nos resultados
–
–
–
1.395 Saldo no início do exercício
42.226
88.079
Amortização de software - RTT
–
(778)
–
(778) Adições
Baixas
(14.191)
(3.118)
Amortização fiscal
Amortização
(28.559)
(27.493)
sobre ágio
(129.378) (76.508) (109.693) (52.537)
841.964
842.488
Adequação de novas normas 21.956 21.956
21.956 21.956 Saldo no fim do exercício
As contas do intangível da Companhia são compostas pelas licenças e gastos com a implantação dos sistemas comprados de terceiros
Capitalização de custos com
desenvolvimento de softwares
–
– (12.813) (9.736) e gastos com mão de obra interna no desenvolvimento de softwares. Em sua revisão quanto às estimativas de vida útil para os softwares
Outros
(4.942)
48
(2.014)
1.770 que compõem o saldo de ativo intangível, a Administração avaliou que eles têm vida útil de 5 a 15 anos. Essa avaliação considerou a utilização dos sistemas, manutenções, gastos com melhorias, receitas auferidas no período e projetadas para os próximos cinco anos. Em
Ativo (passivo) fiscal
diferido, líquido
(106.063) (47.205) (91.257) (22.591) 2018, foi feita uma reavaliação para a vida útil desses softwares, a qual identificou que a renovação tecnológica ocorre a cada 7 anos, o
que alterou o percentual médio de vida útil desses ativos intangíveis. Ainda, não foram identificados indicadores que levassem a reconheRefletido no balanço patrimonial
cimento de provisão para perda de nenhum outro ativo intangível.
da seguinte maneira:
2019
2018
Ativo fiscal diferido
–
–
14.806 34.350 Consolidado
Taxa anual de
Depreciação
Depreciação
Passivo fiscal diferido
(106.063) (47.205) (106.063) (56.941)
depreciação - %
Custo acumulada Líquido
Custo
acumulada Líquido
Ativo (passivo) fiscal
(Reapresentado)
		diferido, líquido
(106.063) (47.205) (91.257) (22.591)
Softwares
14 141.537
(73.171) 68.366 158.882
(80.243) 77.899
10. Partes Relacionadas: A Companhia realiza operações com Softwares em andamento (a)
20
78.658
(20.654) 58.004
58.945
(14.746) 44.199
empresas do grupo na obtenção ou no fornecimento de prestação Marcas e patentes
7
–
7
167
–
167
de serviços com as empresas ligadas. O total das operações reali- Combinação de negócios:
zadas entre as partes relacionadas está demonstrado abaixo:
Carteira de clientes
15 199.698
(40.697) 159.001 160.909
(27.712) 133.197
Controladora Consolidado
Ágio
598.656
– 598.656 630.153
630.153
Ativo circulante
2019 2018 2019 2018
Direito de uso de marca
4,8%
6.612
(157)
6.455
–
–
–
Prestação de serviços:
Total
1.025.168
(134.679) 890.489 1.009.056
(123.441) 885.615
Edenred Soluções de
		 Pagamento HYLA S.A. (a)
6.792 2.804 6.792 2.804 (a) Na controlada Repom, esses gastos são referentes a desenvol- período de sua vida útil. 2. Ativos com vida útil indefinida: tais ativos
Ticket Serviços S.A.
3.139
90 3.148
90 vimento de produtos para clientes. A amortização dos gastos a par- não estão sujeitos a amortização, mas devem ser reavaliados no
Embratec Tecnologia HEQ Ltda.
–
201
–
– tir da data de ativação é de sete anos, considerando o prazo de vida mínimo anualmente para testar se os eventos e/ou as circunstânB2B Comercio Eletrônico de Peças S.A. 4
2
4
2 útil estimada da plataforma de tecnologia e a retenção desses clien- cias ainda justificam o uso de uma vida útil indefinida. Além disso,
Repom S.A.
497 1.131
–
– tes. A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como se- esses ativos devem ser (pelo menos anualmente) submetidos a um
Empresa Brasileira de Tecnologia e
gue:
teste de “impairment”, que consiste numa comparação entre o valor
		 Adm. de Cartões BHOA Ltda.
10
–
–
–
Consolidado justo do ativo intangível e o seu valor contábil. No caso em que o
Freto Soluções e Tecnologia S.A.
2
–
–
–
2019
2018 valor contábil excede o valor justo, uma perda por “impairment”
Outros
16
–
17
–
(Reapresentado) deve ser reconhecida em um montante igual ao valor excedido.
Operações de mútuo
–
313
–
313 Saldo no início do exercício
885.614
820.029 3. Ágio (“Goodwill”): não é amortizado e deve ser testado para “imTotal do ativo circulante
10.460 4.541 9.961 3.209 Adições
59.633
111.931 pairment”, com base em seu valor justo (normalmente determinado
Passivo circulante
Baixas
(17.717)
(12.426) com base no valor de mercado ou por fluxo de caixa. AdicionalmenPrestação de serviços:
Amortização
(37.041)
(33.919) te a perpetuidade foi calculada considerando a estabilização das
Edenred Soluções de
Saldo no fim do exercício
890.489
885.615 margens operacionais, níveis de capital de giro e investimentos. A
		 Pagamento HYLA S.A.
2 19.904
2 19.914 De acordo com as normas do CPC 15, os ativos intangíveis foram taxa de desconto considerada foi de 15,80% ao ano. 15. ArrendaTicket Serviços S.A.
4.474 8.805 4.549 9.718 reconhecidos separadamente de acordo com o PPA, uma vez que
Embratec Tecnologia HEQ Ltda.
83 1.239
–
– preenchem os seguintes critérios: • O ativo advém de direitos con- mento Mercantil: Esses contratos de arrendamento de ativos imoRepom S.A.
103
–
–
– tratuais ou outros direitos legais, independentemente se tais direitos biliários têm uma duração de mais de um ano e possuem opção de
Operação de fundo de comércio (b)
– 8.492
– 8.492 contratuais ou legais são transferíveis ou separáveis dos negócios renovação. Além disso, esses contratos são geralmente indexados
Total do passivo circulante
4.462 38.440 4.451 38.124 adquiridos ou de outros direitos e obrigações. • O ativo não advém a índices de inflação, que variam de acordo com o arrendador. A
taxa de juro para cálculo do desconto a valor presente varia de
As transações nas demonstrações de resultado com partes relacio- de direitos contratuais ou legais, mas é separável do negócio (pos- 5,3% (1 ano) a 8,3% (12 anos). Os valores de ativos de arrendanadas estão demonstradas a seguir:
sível de ser separado e vendido, transferido, licenciado, alugado ou mento em 31/12/2019 estão demonstrados abaixo:
Receita dos Custo de contratação trocado, independentemente de existir ou não a intenção de se fa- Controladora
2019
serviços prestados
de serviços zê-lo). • O ativo não pode ser vendido, transferido, licenciado, aluAmortização
Saldo
Controladora
2019 2018
2019 2018 gado ou trocado individualmente, mas pode ser vendido, transferiCusto acumulada residual
Edenred Soluções de
do, licenciado, alugado ou trocado em conjunto com um contrato, Direito de uso - imóveis
1.443
(445)
988
Pagamento HYLA S.A.
4
2
12.312 18.688 ativo ou passivo relacionado. Os ativos intangíveis adquiridos são Direito de uso - veículos
2.911
(2.119)
792
Ticket Serviços S.A.
1
1
12.086 10.437 amortizados seguindo um dos seguintes critérios, de acordo com as Total
4.354
(2.564)
1.790
Embratec Tecnologia HEQ Ltda. –
–
33.732 22.093 normas: 1. Ativos com vida útil definida: quando é possível atribuir A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como segue:
Total
5
3
58.130 51.218 uma vida útil ao ativo, este ativo deve ser amortizado durante o

As

Alíquotas
Controladora e
consolidado
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Jean Urbain Pierre Hubau - Diretor Presidente
Aos Administradores e Acionistas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
- Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Ticket
Soluções HDFGT S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Ticket Soluções HDFGT S.A. em 31/12/2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase: Reapresentação dos valores correspondentes
ao exercício anterior: Conforme mencionado na nota explicativa
2.3, em decorrência das mudanças nas práticas contábeis adotadas pela Companhia e ajustes de erros nos saldos das empresas

2019
2018
Lucro líquido do exercício
202.514 202.253
Reserva legal (5%) (a)
– (9.002)
Lucro base para distribuição
202.514 193.251
Dividendos propostos
192.388 183.589
Dividendos propostos sobre o lucro do exercício 192.388 183.589
Total dos dividendos mínimos propostos
pela Administração
192.388 183.589
(a) Reserva Legal atingiu o limite estabelecido de 20% do capital
social pela Lei nº 6.404/76, portanto não houve constituição em
2019. 23. Receita Operacional Líquida: Abaixo apresentamos a
conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas
apresentadas na demonstração de resultado do exercício:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(ReapreReceita de
sentado)
sentado)
serviços prestados
(a) 508.854 460.021 665.549 577.279
Rendimento de
aplicação financeira
(b) 62.040
8.005 72.872 15.740
Total da receita bruta
570.894 468.026 738.421 593.019
Impostos sobre vendas
(67.521) (47.675) (82.492) (60.500)
Total da receita líquida
503.373 420.351 655.929 532.519
(a) Receita de serviços prestados: Receita de serviços a clientes:
são executados diversos serviços referentes à gestão de frotas de
clientes como: o controle do vencimento da documentação dos veículos, relatórios gerenciais sobre o abastecimento, controle gerencial das manutenções e outros que são remunerados ou por custo
fixo por veículo ou percentual negociado sobre a compra de combustível. Receita de estabelecimentos: Cada estabelecimento possui uma taxa contratual firmada conforme negociação prévia, sobre
o valor da operação realizada nos estabelecimentos pelos clientes
da Companhia. Esta taxa e algumas tarifas são descontadas no
momento do pagamento, compondo esta receita. (b) A partir de
2018, a Companhia padronizou os critérios adotados pelo grupo
Edenred, definidos pela Administração, onde os rendimentos das
aplicações financeiras das operações são classificados como receita operacional. 24. Outras Receitas (Despesas) Operacionais: A
Companhia apresenta a demonstração do resultado segregada por
função. A seguir, apresenta-se o detalhamento da demonstração do
resultado segregado por natureza:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
Gastos com pessoal na
prestação de serviços (134.332) (125.788) (169.765) (172.355)
Prestadores de serviços (11.903)
(9.119) (53.420) (28.400)
Gastos com assessoria,
consultoria e auditoria (20.828) (13.644) (28.543) (15.170)
Gastos com materiais e
propaganda na
		 prestação de serviços (26.111) (27.182) (36.031) (31.287)
Reversão e provisão
para riscos tributários,
		 cíveis e trabalhistas
(819)
11.659
783
11.617
Depreciação e
amortização
(35.459) (31.786) (46.750) (34.406)
Aluguel e condomínio
(1.158)
(1.234)
(1.705)
(3.501)
Gastos com informática
e comunicação
(2.321)
(2.355)
(4.532)
(5.124)
Gastos com
manutenção e limpeza (13.830) (10.094) (20.092) (13.406)
Gastos com locomoção
(7.721)
(7.850)
(9.903)
(9.568)
Ganho/perda na venda
do imobilizado
(13.790)
(214) (13.792)
(214)
Provisão para
devedores duvidosos
6.974
(7.226)
5.994
(8.044)
Outras (receitas)
operacionais
(58.899) (42.196) (50.353) (34.512)
Equivalência patrimonial 25.837
27.699
(1.674)
(329)
Total
(294.361) (238.330) (429.783) (344.702)
Classificadas como:
Custo dos serviços
		prestados
(31.689) (35.643) (59.264) (36.359)
Despesas comerciais (10.735)
(7.766) (16.687)
(7.766)
Despesas com pessoal(128.834) (115.661) (177.193) (174.891)
Assessoria e
		representação
(27.507) (20.169) (38.694) (22.676)
Depreciação e
		amortização
(35.459) (31.786) (46.750) (38.091)
Outras despesas ge		 rais e administrativas (45.694) (29.764) (41.587) (41.783)
Outras despesas/receitas
		operacionais, líquidas (40.280) (25.240) (47.934) (22.807)
Equivalência patrimonial 25.837
27.699
(1.674)
(329)
Total
(294.361) (238.330) (429.783) (344.702)
25. Resultado Financeiro: A composição das despesas e receitas
financeiras está apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(ReapreGanhos com variações
sentado)
sentado)
monetária
1.569
750
1.801
3.580
Juros recebidos de clientes
e estabelecimentos
48.411 80.528 47.876 84.544
Juros sobre operação de mútuo 295
428
309
479
Ganhos monetários
sobre obrigações
41.205 37.686 45.915 37.686
Outras receitas financeiras
15
8
2.308
67
Total receitas financeiras
91.495 119.400 98.209 122.356
Descontos concedidos
(2.203) (7.461) (2.204) (7.461)
Despesas bancárias
(7.418) (3.914) (13.442) (3.990)
Despesa financeira de
arrendamento
(198)
–
(461)
–
Outras despesas financeiras (1.056)
(656) (2.119) (2.718)
Total despesas financeiras (10.875) (12.031) (18.226) (14.169)
Total resultado financeiro
80.620 107.369 79.983 108.187
26. Lucro por Ação: Conforme descrito na nota explicativa nº 22, a
Companhia possui apenas ações ordinárias. O lucro por ação, de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por
Ação, está demonstrado a seguir:
2019
2018
Lucro líquido atribuído aos acionistas
201.970 199.214
Média ponderada de ações ordinárias
(em milhares) utilizadas na apuração do
		 lucro básico e diluído por ação
40.874 40.964
Lucro por ação básico e diluído - R$
4,94
4,86
27. Aprovação das Demonstrações Financeiras: Em 28 de julho,
a Administração aprovou e autorizou para divulgação as presentes
demonstrações financeiras, as quais contemplam, quando aplicável, os eventos subsequentes ocorridos após 31/12/2019.
28. Evento Subsequente: Devido às incertezas derivadas dos efeitos do “Novo Coronavírus” (COVID-19) anunciado em 31/01/2020
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, a Administração entende que não tem impactos financeiros nas demonstrações financeiras de 31/12/2019, mas está atenta ao comportamento dos volumes
operacionais atuais e a segurança dos seus colaboradores para reduzir seus impactos no futuro, desenvolvendo ações direcionadas
aos seus colaboradores, clientes, rede credenciada e fornecedores.
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435 (445)
11 (2.119)
446 (2.564)
(213) 1.790
2019
Amortização
Saldo
Custo Acumulada residual
Direito de uso - imóveis
4.972
(1.322)
3.650
Direito de uso - veículos
2.966
(2.159)
807
Total
7.938
(3.481)
4.457
A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como segue:
Adoção
inicial
CPC 06
Custo:
2018
(R2) Adições Baixas 2019
Direito de uso - imóveis
–
3.742
4.379 (3.149) 4.972
Direito de uso - veículos
–
2.803
259
(96) 2.966
Total
–
6.545
4.638 (3.245) 7.938
Amortização acumulada:
Direito de uso - imóveis
–
– (1.757)
435 (1.322)
Direito de uso - veículos
–
– (2.170)
11 (2.159)
Total
–
– (3.927)
446 (3.481)
Valor líquido
–
6.545
711 (2.799) 4.457
16. Afiliados a Pagar: Nessa rubrica estão registrados os valores
devidos à rede credenciada de estabelecimentos comerciais, relativos as transações efetuadas e validadas para os cartões pós-pagos, cujo pagamento será realizado conforme prazo contratual.
Para os cartões pré-pagos corresponde aos valores creditados nos
cartões e que ainda não foram transacionados nos estabelecimentos credenciados. Os saldos apresentados estão em conformidade
com os critérios estabelecidos pelo CPC 47 (Reconhecimento da
receita), onde a obrigatoriedade está sendo reconhecida a partir da
efetiva transação do cartão nos estabelecimentos credenciados. A
Administração não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez
que as operações são de curto prazo, e considera irrelevante o efeito de tais ajustes quando comparado com as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Afiliados a pagar
258.163 197.916 271.637 198.574
Total
258.163 197.916 271.637 198.574
17. Reembolsos a Efetuar:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Reembolsos a efetuar
990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
Total
990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
O saldo de reembolsos a efetuar de 31/12/2019 corresponde a: a)
Obrigações decorrentes dos benefícios creditados aos usuários e
ainda não utilizados por estes perante os afiliados. b) Valores a serem repassados para os estabelecimentos referentes aos montantes dos saldos já consumidos pelos usuários e que ainda não foram
apresentados pelos estabelecimentos para reembolso. A Administração não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez que as
operações são de curto prazo, e considera irrelevante o efeito de
tais ajustes quando comparado com as demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
18. Obrigações Trabalhistas:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Participação nos lucros
10.422 8.219 15.882 10.347
Provisão de férias
8.773 8.471 12.793 12.844
Encargos sociais e outras
4.328 4.577 7.310 13.068
Total
23.523 21.267 35.985 36.259
19. Obrigações Tributárias:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
COFINS
5.621 2.458 6.439 4.589
PIS
1.075 121 1.186 460
ISS
1.276 1.029 1.485 1.357
IRRF terceiros
995 645 1.037 939
Outras
444 239
874 1.413
Total
9.411 4.492 11.021 8.758
20. Provisão para riscos e Passivos Contingentes: Em
31/12/2019 e de 2018, a Companhia e suas controladas apresentavam os seguintes saldos de depósitos judiciais/garantias e provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:
Provisão
Controladora Consolidado
Natureza:
2019 2018 2019 2018
Tributário
–
– 1.526 1.460
Cível
2.098 567 2.185 1.143
Trabalhista
4.445 3.567 5.618 4.164
Total
6.543 4.134 9.329 6.767
Depósito judicial
Controladora Consolidado
Natureza:
2019 2018 2019 2018
Tributário
8.224 7.849 8.224 7.849
Cível
51 109
51 109
Trabalhista
1.702 1.412 1.796 1.472
Total
9.977 9.370 10.071 9.430
A Companhia e suas controladas são parte envolvida em processos
trabalhistas, cíveis e tributários, e estão discutindo essas questões
na esfera judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, com base na opinião de seus consultores legais externos. Provisões de natureza trabalhista: consistem, principalmente,
em reclamações trabalhistas de ex-colaboradores e estão vinculadas a discussões sobre verbas oriundas do contrato de trabalho.
Provisões de natureza tributária: refere-se substancialmente a auto
de infração de contribuições previdenciárias do período compreendido entre janeiro de 2009 a dezembro de 2010 e provisão para perdas destas mesmas contribuições referente ao exercício de 2013.
Os valores cobrados são sobre os gastos incorridos com a prestação de serviço pessoa jurídica nas atividades operacionais da companhia. O auto de infração citado foi liquidado em 2018. Provisões
de natureza cível: as principais ações estão relacionadas com indenizações por responsabilidade civil, custas e honorários, e decorrem das atividades operacionais da Companhia. Depósitos judiciais: neste grupo, há depósitos judiciais de naturezas trabalhista,
cíveis, tributários e caução conta garantia, que consistem em valores depositados como garantia para o cumprimento de obrigações
ou indenizações de possíveis danos. Estes poderão ser realizados
em dinheiro ou através de contratos de garantia estabelecido junto
a instituições financeiras. A Administração da Companhia acredita
que a provisão para contingências constituída, conforme apresentado, é suficiente para cobrir as perdas prováveis com os processos
judiciais. A movimentação da provisão para litígios está demonstrada a seguir:
Controladora
Baixas Saldo Adi- Baixas paga- Atuali- Saldo
Natureza
inicial ções reversão mentos zações final
Tributário
–
–
–
–
–
–
Cível
567 1.708
(248)
(499)
570 2.098
Trabalhista
3.567 3.086 (1.418) (1.969) 1.179 4.445
4.134 4.794 (1.666) (2.468) 1.749 6.543

sin

(880)
(2.130)
(3.010)
(1.574)

nto

–
–
–
3.577

2019
1.443
2.911
4.354

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
Consolidado
Saldo
Atuali- Saldo especificamente na rubrica “Outros resultados abrangentes”.
Natureza
inicial Adições Baixas zações final Consolidado
Juros
DifeTributário
1.460
66
–
– 1.526
Valor
Instru- ao ano rencial
Cível
1.143
1.795 (1.323)
570 2.185
Vencirefe- mento de contraa EfetiTrabalhista
4.164
5.092 (4.817) 1.179 5.618 Contraparte
mento rencial “hedge” parte receber vidade
6.767
6.953 (6.140) 1.749 9.329
Processos com perda possível: A Companhia também é parte en- Operações iniciadas:
Citibank 05/02/24 100.000 CDI x Pré 8,33% 11.269 100%
volvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, cujos riscos
Itaú
01/10/21 40.000 CDI x Pré 8,78%
4.080 100%
de perda foram classificados como possíveis e remotos pela Admi140.000
15.349
nistração e seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída na contabilidade. Os processos classificados com A parcela efetiva da marcação a mercado no exercício dos instruprobabilidade de perda possível totalizam o valor de R$12.222 mentos financeiros derivativos classificados como “hedge” contábil
(R$23.552 em 2018), sendo R$5.357 (R$11.367 em 2018) relativo de fluxo de caixa, no montante de R$6.671, líquido do efeito tributáa processos judiciais trabalhistas, R$5.734 (R$10.610 em 2018) re- rio, foram reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, especifilativo a processos judiciais tributários e R$1.131 (R$1.575 em camente na rubrica “Outros resultados abrangentes”. (ii) Valor de
2018) relativo a processos judiciais cíveis. Os principais processos mercado: Os “swaps” foram considerados de nível 2 para o cálculo
com perda possível são discriminados a seguir: • R$5.655: referem- do seu valor justo, mensurado com base nos preços cotados em
se à ação anulatória de débito fiscal proposta contra o Município de mercado ativo para ativos ou passivos similares ou baseado em ouSão Paulo, para anular os autos de infração lavrados por suposta tro método de valorização, principalmente o método de “fluxo de
falta de recolhimento de ISS relativo ao período/01/2007 a dezem- caixa descontado”, nos quais todos os inputs significativos são babro de 2013. • R$2.850: referem-se à reclamatórias trabalhistas mo- seados em dados observáveis do mercado. (iii) Análise de sensibivida por antigos funcionários. 21. Instrumentos Financeiros: lidade suplementar sobre os instrumentos financeiros: A Compaa) Considerações gerais: A Companhia contrata operações financei- nhia apresenta, a seguir, as informações suplementares sobre seus
ras envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em con- instrumentos financeiros, que são requeridas pela Instrução CVM
tas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades nº 475, de 17/12/2008, especificamente sobre a análise de sensibioperacionais e financeiras. Os instrumentos financeiros estão basi- lidade complementar à requerida pelas práticas contábeis adotadas
camente representados por aplicações financeiras, empréstimos a no Brasil. Na elaboração dessa análise, a Companhia adotou as sepagar e operações de “swap” contratadas pela Companhia. A Admi- guintes premissas: • Identificação dos riscos de mercado que ponistração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas dem gerar prejuízos materiais à Companhia. • Definição de um cepor meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de nário provável do comportamento de risco (Cenário I). • Definição
sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administra- de dois cenários adicionais com deterioração de, pelo menos, 25%
ção, visando maximizar a rentabilidade do negócio para o acionista, e 50% na variação de risco considerada (Cenário II e Cenário III,
bem como estabelecer o equilíbrio entre capital de terceiros e capi- respectivamente). Apresentação do impacto dos cenários definidos
tal próprio. As políticas de aplicações financeiras e empréstimos a no valor justo dos instrumentos financeiros
Efeito - Receita (Despesa)
pagar estabelecidas pela Administração da Companhia elegem as
Expo- Provável Possível Remoto
instituições financeiras com as quais as operações podem ser reaRisco
sição
(I)
(II)
(III)
lizadas, além de definir limites quanto aos valores a serem aplicados em cada uma delas. b) Valor de mercado de instrumentos fi- Aplicações financeiras
sem contratação Queda
nanceiros: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da
do CDI 184.974
11.839
8.879
5.919
Companhia refletem substancialmente os seus valores de mercado. 		de “swap”
Os valores justos desses instrumentos financeiros, no caso aplica- Os resultados à luz das paridades consideradas e as exposições
máximas
em
relação
ao
cenário
provável
seriam:
(i)
no
cenário
posções financeiras, foram obtidos mediante cálculo do seu valor presente, considerando taxas e juros praticados atualmente no merca- sível, perda adicional de R$2.960; e (ii) no cenário remoto, perda
adicional
de
R$5.920.
(iv)
Avaliação
da
eficácia
das
estratégias
de
do para operações de prazo e risco similares. c) Risco de crédito:
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso “hedge”: Para avaliar a eficácia e medir a ineficácia das estratégias,
a
Companhia
segue
o
CPC
48,
que
exige
que
o
teste
de
efetividade
um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em
cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal- seja efetuado no início (teste prospectivo) da estrutura de “hedge”,
mente dos recebíveis de clientes e de outros créditos. Contas a re- e repetido periodicamente (teste prospectivo e retrospectivo) para
ceber de clientes e outros créditos: A exposição da Companhia ao demonstrar que a relação de “hedge” permanece efetiva. a) Teste
risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características prospectivo: segundo a norma, o teste prospectivo deve ser feito na
individuais de cada cliente ou do grupo comercial/financeiro do qual data de início (“inception”) e trimestralmente para demonstrar que a
ele faz parte. São levados em consideração o número de funcioná- expectativa em relação à efetividade da relação de “hedge” é alta.
rios e o tamanho da frota do cliente. Entretanto, a Administração a.1) O teste prospectivo inicial (no “inception”): restringe-se a uma
também considera a demografia da base de clientes, incluindo o ris- revisão qualitativa dos termos críticos e condições do instrumento e
co de crédito da indústria onde os clientes operam, uma vez que do objeto de “hedge”, para uma conclusão de que mudanças no vaestes fatores podem ter influência no risco de crédito. A Companhia lor de mercado de ambos os instrumentos são esperadas para se
estabeleceu uma política de crédito sob a qual todo cliente tem sua anularem completamente. a.2) O teste periódico prospectivo: periocapacidade de crédito analisada individualmente. Esta análise é dicamente será computada a sensibilidade do valor presente do obefetuada primeiramente pelo analista de crédito, que avalia a capa- jeto de “hedge” e do instrumento de “hedge” a uma variação paralecidade de pagamento e pontualidade, histórico de compra junto à la na curva de taxa de juros. b) Teste retrospectivo: o teste retrosCompanhia e a avaliação cadastral, referências bancárias e comer- pectivo de efetividade será conduzido por meio da comparação da
ciais. As aprovações de créditos são realizadas conforme tabela de variação do “market to Market” (“mtm”) do instrumento de “hedge”
alçadas fixadas em políticas. Para o contas a receber, a Companhia desde a data início com a variação do mtm do objeto de “hedge”
possui provisão para devedores duvidosos, conforme demonstrado desde o início. Todos os “hedges” mostram-se efetivos quando da
na nota explicativa nº 7. Instrumentos financeiros e depósitos em aplicação dos referidos testes. e) Instrumento financeiro por categodinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições fi- ria: Os valores apresentados como ativos e passivos financeiros
nanceiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo são assim demonstrados por categoria:
Controladora
Consolidado
com a política por este estabelecida. Os recursos excedentes são
2019
2018
2019
2018
investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite es- Ativos financeiros:
Caixa
e
equivalentes
tabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revi193.265 231.214 325.182 262.466
sado anualmente pela Administração da Companhia e pode ser atu- 		de caixa
Aplicações Financeiras 100.000
– 140.000 178.634
alizado ao longo do ano. Esses limites são estabelecidos a fim de
Contas a receber
minimizar a concentração de riscos e, assim, mitigar o prejuízo fi		de
clientes
1.073.028
1.028.953
1.168.471 1.037.888
nanceiro no caso de potencial falência de uma contraparte. A ComDerivativos a receber
11.269
–
15.349
3.474
panhia somente realiza operações com instituições financeiras de
Outros
créditos
com
baixo risco. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na
10.460
4.541
9.961
3.209
eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes 		partes relacionadas
1.388.022 1.264.708 1.658.963 1.485.671
para cumprir com seus compromissos em função das diferentes Total
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O Passivos financeiros:
Fornecedores
18.425
6.244
41.318
11.151
controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia é acompaAfiliados a pagar
258.163 197.916 271.637 198.574
nhado pelo departamento de riscos, assim como monitorado diariaReembolsos
a
efetuar
990.541
994.394
1.178.661
1.173.032
mente pela tesouraria, de modo a garantir que a geração operacioOutras contas a pagar com
nal de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária,
4.662
38.440
4.551
38.124
com investimentos efetuados em instituições financeiras de primei- 		partes relacionadas
Outras contas a pagar
4.797
5.998
10.826
14.013
ra linha, mantendo saldos de caixa e aplicações suficientes para a
Total
1.276.588
1.242.992
1.506.993
1.434.894
manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando
riscos de liquidez para a Companhia. c) Risco operacional: A Com- f) Gestão do capital social: O objetivo principal da administração de
panhia possui um ambiente de controles internos desenhado para capital é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito
suportar a natureza, o risco e a complexidade de suas operações, forte e uma razão de capital livre de problemas, a fim de apoiar os
com base em políticas e procedimentos formalizados e divulgados negócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia e suas
a toda a Companhia, bem como áreas dedicadas e ferramentas es- controladas administram a estrutura de capital e a ajusta considepecíficas de monitoramento de riscos. Os planos para contingência rando as mudanças nas condições econômicas. A estrutura de caestão formalizados pela Administração, o que permitiria à Compa- pital ou o risco financeiro decorre da escolha entre capital próprio
nhia recuperar seus níveis de operação em caso de manifestações (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que
de riscos operacionais, tais como interrupções no fornecimento de a Companhia e sua controlada fazem para financiar suas operaenergia ou nos sistemas de telecomunicações da rede de captura e ções. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo méprocessamento da Companhia. A Companhia possui uma equipe dio ponderado do capital, a Companhia monitora permanentemente
especializada e utiliza sistemas antifraude para o monitoramento de os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado.
transações (monetárias ou não) efetuadas com cartões. Tais ferra- Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos
mentas apontam e identificam transações suspeitas de fraude no durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. Garantias: A
momento da autorização e consultas suspeitas nos cartões, envian- Companhia e suas controladas não têm ativos financeiros dados
do alertas à equipe de prevenção à fraude, para que esta contate o em garantia em 31/12/2019 e 2018. 22. Patrimônio Líquido: a) Caportador do cartão. d) Gerenciamento do risco da taxa de juros: A pital social: O capital social no valor de R$154.591 é composto de
Companhia está sujeita a risco de mudanças nas taxas de CDI; 40.874.263 ações, sendo 39.626.464 ações ordinárias e 1.247.800
dessa forma, há riscos de mudanças nas taxas de CDI a serem me- ações preferenciais, com valor de R$3,78 (três reais e setenta e oito
didos pela análise de sensibilidade, considerando que a Companhia centavos) por ação. A composição do capital social em 31/12/2019
está única e exclusivamente exposta à variação do CDI nos contra- compreende:
Quantidade
tos de “swap”. (i) “Hedge” de fluxo de caixa: Em 31/12/2019, a Comde ações Participação
panhia possui estrutura de “hedge” contábil de fluxo de caixa, com Acionistas:
o objetivo de proteger e conter a volatividade das aplicações finanBuzau Inversiones A.A. S.A.
12.333.747
30,18%
ceiras que possuem taxas de juros indexadas ao percentual do CDI
Guilherme Alberto Berthier Stumpf
2.783.315
6,81%
e, através da estrutura de “hedge” contábil, visa obter a previsibiliEdenred Brasil Participações S.A.
25.757.201
63,01%
dade do seu fluxo de caixa ao contratar operações de “swaps” que Total
40.874.263
100%
resultam em troca de rentabilidade CDI por uma taxa pré-fixada, o b) Reservas de lucros: Reserva legal: É constituída à razão de
que caracteriza o “hedge” de fluxo de caixa. Para estruturar a ope- 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos
ração a Companhia contratou instrumentos financeiros derivativos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital
de “swap”, conforme demonstrado abaixo: Controladora
social. Neste exercício, a reserva legal não foi constituída pois já
Instru- Juros
Difeatingiu 20% do capital social. Reservas de lucros: O saldo será
Valor mento ao ano rencial
alocado, total ou parcialmente à Reserva de Investimentos de
ContraVencirefede contraa Efeti- que trata o § 2º abaixo, retido, total ou parcialmente, nos termos
parte
mento rencial “hedge” parte receber vidade de orçamento de capital na forma do artigo 196 da Lei nº
Operações iniciadas:
6.404/76. Os dividendos declarados deverão ser pagos conforme
CDI x
aprovado pela Assembleia Geral e observado o período estabeCitibank 05/02/24 100.000
Pré 8,33% 11.269 100% lecido em lei, e deverão sujeitar-se a correção monetária c/ou ju100.000
11.269
ros somente quando a Assembleia Geral o decidir expressamenA parcela efetiva da marcação a mercado no exercício dos instru- te. c) Dividendos: Conforme estatuto social da Companhia, as
mentos financeiros derivativos classificados como “hedge” contábil ações ordinárias fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de
de fluxo de caixa, no montante de R$6.008, líquido do efeito 95% do lucro líquido apurado no exercício, após as deduções da
tributário, foram reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, reserva legal. Os dividendos foram calculados conforme segue:

As

Custo:
2018
Direito de uso - imóveis –
Direito de uso - veículos –
Total
–
Amortização acumulada:
Direito de uso - imóveis –
Direito de uso - veículos –
Total
–
Valor líquido
–
Consolidado

Adoção
inicial
CPC 06
(R2) Adições Baixas
898
1.177
(632)
2.679
259
(27)
3.577
1.436
(659)

Diretoria

Eduardo Fleck Diefenthaeler - Diretor Vice-Presidente

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
investidas, os valores correspondentes referentes ao exercício an- As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posestão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 ou CPC sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
23 - “Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas deErro”. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse monstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de
assunto. Responsabilidades da Administração pelas demons- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
trações financeiras: A Administração é responsável pela elabora- exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissioção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, introles internos que ela determinou como necessários para permitir dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele- executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela- bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
boração das demonstrações financeiras, a Administração é respon- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope- ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
rando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles incom a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inelaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Admi- tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevannistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera- tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expresramento das operações. Responsabilidades do auditor pela au- sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compaditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são ob- nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
ter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma- a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente- ções feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacontendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se- cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de consempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
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Contador
Leandro Rocha Rovarotto - CRC.SP. nº 258907/O-4
incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras, ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de julho de 2020
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Carlos Claro
Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4
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CORREIO DO POVO

Custo:
2018
Direito de uso - imóveis –
Direito de uso - veículos –
–
Total
Amortização acumulada:
Direito de uso - imóveis –
Direito de uso - veículos –
Total
–
Valor líquido
–
Consolidado

Adoção
inicial
CPC 06
(R2) Adições Baixas
898
1.177
(632)
2.679
259
(27)
3.577
1.436
(659)
–
–
–
3.577

2019
1.443
2.911
4.354

(880)
(2.130)
(3.010)
(1.574)

435 (445)
11 (2.119)
446 (2.564)
(213) 1.790
2019
Amortização
Saldo
Custo Acumulada residual
Direito de uso - imóveis
4.972
(1.322)
3.650
2.966
(2.159)
807
Direito de uso - veículos
7.938
(3.481)
4.457
Total
A movimentação dos saldos de ativos intangíveis é como segue:
Adoção
inicial
CPC 06
Custo:
(R2) Adições Baixas 2019
2018
Direito de uso - imóveis
–
3.742
4.379 (3.149) 4.972
–
2.803
259
(96) 2.966
Direito de uso - veículos
–
6.545
4.638 (3.245) 7.938
Total
Amortização acumulada:
Direito de uso - imóveis
–
– (1.757)
435 (1.322)
–
– (2.170)
11 (2.159)
Direito de uso - veículos
Total
–
– (3.927)
446 (3.481)
–
6.545
711 (2.799) 4.457
Valor líquido
16. Afiliados a Pagar: Nessa rubrica estão registrados os valores
devidos à rede credenciada de estabelecimentos comerciais, relativos as transações efetuadas e validadas para os cartões pós-pagos, cujo pagamento será realizado conforme prazo contratual.
Para os cartões pré-pagos corresponde aos valores creditados nos
cartões e que ainda não foram transacionados nos estabelecimentos credenciados. Os saldos apresentados estão em conformidade
com os critérios estabelecidos pelo CPC 47 (Reconhecimento da
receita), onde a obrigatoriedade está sendo reconhecida a partir da
efetiva transação do cartão nos estabelecimentos credenciados. A
Administração não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez
que as operações são de curto prazo, e considera irrelevante o efeito de tais ajustes quando comparado com as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
258.163 197.916 271.637 198.574
Afiliados a pagar
258.163 197.916 271.637 198.574
Total
17. Reembolsos a Efetuar:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
Reembolsos a efetuar
990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
Total
O saldo de reembolsos a efetuar de 31/12/2019 corresponde a: a)
Obrigações decorrentes dos benefícios creditados aos usuários e
ainda não utilizados por estes perante os afiliados. b) Valores a serem repassados para os estabelecimentos referentes aos montantes dos saldos já consumidos pelos usuários e que ainda não foram
apresentados pelos estabelecimentos para reembolso. A Administração não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez que as
operações são de curto prazo, e considera irrelevante o efeito de
tais ajustes quando comparado com as demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
18. Obrigações Trabalhistas:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Participação nos lucros
10.422 8.219 15.882 10.347
Provisão de férias
8.773 8.471 12.793 12.844
Encargos sociais e outras
4.328 4.577 7.310 13.068
23.523 21.267 35.985 36.259
Total
19. Obrigações Tributárias:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
COFINS
5.621 2.458 6.439 4.589
PIS
1.075 121 1.186 460
ISS
1.276 1.029 1.485 1.357
IRRF terceiros
995 645 1.037 939
Outras
444 239
874 1.413
9.411 4.492 11.021 8.758
Total
20. Provisão para riscos e Passivos Contingentes: Em
31/12/2019 e de 2018, a Companhia e suas controladas apresentavam os seguintes saldos de depósitos judiciais/garantias e provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:
Provisão
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Natureza:
Tributário
–
– 1.526 1.460
Cível
2.098 567 2.185 1.143
4.445 3.567 5.618 4.164
Trabalhista
6.543 4.134 9.329 6.767
Total
Depósito judicial
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Natureza:
Tributário
8.224 7.849 8.224 7.849
Cível
51 109
51 109
1.702 1.412 1.796 1.472
Trabalhista
9.977 9.370 10.071 9.430
Total
A Companhia e suas controladas são parte envolvida em processos
trabalhistas, cíveis e tributários, e estão discutindo essas questões
na esfera judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, com base na opinião de seus consultores legais externos. Provisões de natureza trabalhista: consistem, principalmente,
em reclamações trabalhistas de ex-colaboradores e estão vinculadas a discussões sobre verbas oriundas do contrato de trabalho.
Provisões de natureza tributária: refere-se substancialmente a auto
de infração de contribuições previdenciárias do período compreendido entre janeiro de 2009 a dezembro de 2010 e provisão para perdas destas mesmas contribuições referente ao exercício de 2013.
Os valores cobrados são sobre os gastos incorridos com a prestação de serviço pessoa jurídica nas atividades operacionais da companhia. O auto de infração citado foi liquidado em 2018. Provisões
de natureza cível: as principais ações estão relacionadas com indenizações por responsabilidade civil, custas e honorários, e decorrem das atividades operacionais da Companhia. Depósitos judiciais: neste grupo, há depósitos judiciais de naturezas trabalhista,
cíveis, tributários e caução conta garantia, que consistem em valores depositados como garantia para o cumprimento de obrigações
ou indenizações de possíveis danos. Estes poderão ser realizados
em dinheiro ou através de contratos de garantia estabelecido junto
a instituições financeiras. A Administração da Companhia acredita
que a provisão para contingências constituída, conforme apresentado, é suficiente para cobrir as perdas prováveis com os processos
judiciais. A movimentação da provisão para litígios está demonstrada a seguir:
Controladora
Baixas Saldo Adi- Baixas paga- Atuali- Saldo
inicial ções reversão mentos zações final
Natureza
Tributário
–
–
–
–
–
–
Cível
567 1.708
(248)
(499)
570 2.098
3.567 3.086 (1.418) (1.969) 1.179 4.445
Trabalhista
4.134 4.794 (1.666) (2.468) 1.749 6.543

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
Consolidado
Saldo
Atuali- Saldo especificamente na rubrica “Outros resultados abrangentes”.
Natureza
inicial Adições Baixas zações final Consolidado
Juros
DifeTributário
1.460
66
–
– 1.526
Valor
Instru- ao ano rencial
Cível
1.143
1.795 (1.323)
570 2.185
Vencirefe- mento de contraa Efeti4.164
5.092 (4.817) 1.179 5.618 ContraTrabalhista
mento rencial “hedge” parte receber vidade
parte
6.767
6.953 (6.140) 1.749 9.329
Processos com perda possível: A Companhia também é parte en- Operações iniciadas:
Citibank 05/02/24 100.000 CDI x Pré 8,33% 11.269 100%
volvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, cujos riscos
Itaú
01/10/21 40.000 CDI x Pré 8,78%
4.080 100%
de perda foram classificados como possíveis e remotos pela Admi140.000
15.349
nistração e seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída na contabilidade. Os processos classificados com A parcela efetiva da marcação a mercado no exercício dos instruprobabilidade de perda possível totalizam o valor de R$12.222 mentos financeiros derivativos classificados como “hedge” contábil
(R$23.552 em 2018), sendo R$5.357 (R$11.367 em 2018) relativo de fluxo de caixa, no montante de R$6.671, líquido do efeito tributáa processos judiciais trabalhistas, R$5.734 (R$10.610 em 2018) re- rio, foram reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, especifilativo a processos judiciais tributários e R$1.131 (R$1.575 em camente na rubrica “Outros resultados abrangentes”. (ii) Valor de
2018) relativo a processos judiciais cíveis. Os principais processos mercado: Os “swaps” foram considerados de nível 2 para o cálculo
com perda possível são discriminados a seguir: • R$5.655: referem- do seu valor justo, mensurado com base nos preços cotados em
se à ação anulatória de débito fiscal proposta contra o Município de mercado ativo para ativos ou passivos similares ou baseado em ouSão Paulo, para anular os autos de infração lavrados por suposta tro método de valorização, principalmente o método de “fluxo de
falta de recolhimento de ISS relativo ao período/01/2007 a dezem- caixa descontado”, nos quais todos os inputs significativos são babro de 2013. • R$2.850: referem-se à reclamatórias trabalhistas mo- seados em dados observáveis do mercado. (iii) Análise de sensibivida por antigos funcionários. 21. Instrumentos Financeiros: lidade suplementar sobre os instrumentos financeiros: A Compaa) Considerações gerais: A Companhia contrata operações financei- nhia apresenta, a seguir, as informações suplementares sobre seus
ras envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em con- instrumentos financeiros, que são requeridas pela Instrução CVM
tas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades nº 475, de 17/12/2008, especificamente sobre a análise de sensibioperacionais e financeiras. Os instrumentos financeiros estão basi- lidade complementar à requerida pelas práticas contábeis adotadas
camente representados por aplicações financeiras, empréstimos a no Brasil. Na elaboração dessa análise, a Companhia adotou as sepagar e operações de “swap” contratadas pela Companhia. A Admi- guintes premissas: • Identificação dos riscos de mercado que ponistração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas dem gerar prejuízos materiais à Companhia. • Definição de um cepor meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de nário provável do comportamento de risco (Cenário I). • Definição
sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administra- de dois cenários adicionais com deterioração de, pelo menos, 25%
ção, visando maximizar a rentabilidade do negócio para o acionista, e 50% na variação de risco considerada (Cenário II e Cenário III,
bem como estabelecer o equilíbrio entre capital de terceiros e capi- respectivamente). Apresentação do impacto dos cenários definidos
tal próprio. As políticas de aplicações financeiras e empréstimos a no valor justo dos instrumentos financeiros
Efeito - Receita (Despesa)
pagar estabelecidas pela Administração da Companhia elegem as
Expo- Provável Possível Remoto
instituições financeiras com as quais as operações podem ser reaRisco
sição
(I)
(II)
(III)
lizadas, além de definir limites quanto aos valores a serem aplicados em cada uma delas. b) Valor de mercado de instrumentos fi- Aplicações financeiras
sem contratação Queda
nanceiros: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da
de “swap”
do CDI 184.974
11.839
8.879
5.919
Companhia refletem substancialmente os seus valores de mercado.
Os valores justos desses instrumentos financeiros, no caso aplica- Os resultados à luz das paridades consideradas e as exposições
ções financeiras, foram obtidos mediante cálculo do seu valor pre- máximas em relação ao cenário provável seriam: (i) no cenário possente, considerando taxas e juros praticados atualmente no merca- sível, perda adicional de R$2.960; e (ii) no cenário remoto, perda
do para operações de prazo e risco similares. c) Risco de crédito: adicional de R$5.920. (iv) Avaliação da eficácia das estratégias de
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso “hedge”: Para avaliar a eficácia e medir a ineficácia das estratégias,
um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em a Companhia segue o CPC 48, que exige que o teste de efetividade
cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal- seja efetuado no início (teste prospectivo) da estrutura de “hedge”,
mente dos recebíveis de clientes e de outros créditos. Contas a re- e repetido periodicamente (teste prospectivo e retrospectivo) para
ceber de clientes e outros créditos: A exposição da Companhia ao demonstrar que a relação de “hedge” permanece efetiva. a) Teste
risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características prospectivo: segundo a norma, o teste prospectivo deve ser feito na
individuais de cada cliente ou do grupo comercial/financeiro do qual data de início (“inception”) e trimestralmente para demonstrar que a
ele faz parte. São levados em consideração o número de funcioná- expectativa em relação à efetividade da relação de “hedge” é alta.
rios e o tamanho da frota do cliente. Entretanto, a Administração a.1) O teste prospectivo inicial (no “inception”): restringe-se a uma
também considera a demografia da base de clientes, incluindo o ris- revisão qualitativa dos termos críticos e condições do instrumento e
co de crédito da indústria onde os clientes operam, uma vez que do objeto de “hedge”, para uma conclusão de que mudanças no vaestes fatores podem ter influência no risco de crédito. A Companhia lor de mercado de ambos os instrumentos são esperadas para se
estabeleceu uma política de crédito sob a qual todo cliente tem sua anularem completamente. a.2) O teste periódico prospectivo: periocapacidade de crédito analisada individualmente. Esta análise é dicamente será computada a sensibilidade do valor presente do obefetuada primeiramente pelo analista de crédito, que avalia a capa- jeto de “hedge” e do instrumento de “hedge” a uma variação paralecidade de pagamento e pontualidade, histórico de compra junto à la na curva de taxa de juros. b) Teste retrospectivo: o teste retrosCompanhia e a avaliação cadastral, referências bancárias e comer- pectivo de efetividade será conduzido por meio da comparação da
ciais. As aprovações de créditos são realizadas conforme tabela de variação do “market to Market” (“mtm”) do instrumento de “hedge”
alçadas fixadas em políticas. Para o contas a receber, a Companhia desde a data início com a variação do mtm do objeto de “hedge”
possui provisão para devedores duvidosos, conforme demonstrado desde o início. Todos os “hedges” mostram-se efetivos quando da
na nota explicativa nº 7. Instrumentos financeiros e depósitos em aplicação dos referidos testes. e) Instrumento financeiro por categodinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições fi- ria: Os valores apresentados como ativos e passivos financeiros
nanceiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo são assim demonstrados por categoria:
Controladora
Consolidado
com a política por este estabelecida. Os recursos excedentes são
2019
2018
2019
2018
investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite es- Ativos financeiros:
Caixa e equivalentes
tabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revide
caixa
193.265
231.214
325.182
262.466
sado anualmente pela Administração da Companhia e pode ser atuAplicações Financeiras 100.000
– 140.000 178.634
alizado ao longo do ano. Esses limites são estabelecidos a fim de
Contas a receber
minimizar a concentração de riscos e, assim, mitigar o prejuízo fide clientes
1.073.028 1.028.953 1.168.471 1.037.888
nanceiro no caso de potencial falência de uma contraparte. A ComDerivativos a receber
11.269
–
15.349
3.474
panhia somente realiza operações com instituições financeiras de
Outros créditos com
baixo risco. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na
10.460
4.541
9.961
3.209
partes
relacionadas
eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes
1.388.022 1.264.708 1.658.963 1.485.671
para cumprir com seus compromissos em função das diferentes Total
Passivos
financeiros:
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O
Fornecedores
18.425
6.244
41.318
11.151
controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia é acompaAfiliados a pagar
258.163 197.916 271.637 198.574
nhado pelo departamento de riscos, assim como monitorado diariaReembolsos a efetuar 990.541 994.394 1.178.661 1.173.032
mente pela tesouraria, de modo a garantir que a geração operacioOutras contas a pagar com
nal de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária,
partes relacionadas
4.662
38.440
4.551
38.124
com investimentos efetuados em instituições financeiras de primeiOutras
contas a pagar
4.797
5.998
10.826
14.013
ra linha, mantendo saldos de caixa e aplicações suficientes para a
1.276.588 1.242.992 1.506.993 1.434.894
manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando Total
riscos de liquidez para a Companhia. c) Risco operacional: A Com- f) Gestão do capital social: O objetivo principal da administração de
panhia possui um ambiente de controles internos desenhado para capital é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito
suportar a natureza, o risco e a complexidade de suas operações, forte e uma razão de capital livre de problemas, a fim de apoiar os
com base em políticas e procedimentos formalizados e divulgados negócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia e suas
a toda a Companhia, bem como áreas dedicadas e ferramentas es- controladas administram a estrutura de capital e a ajusta considepecíficas de monitoramento de riscos. Os planos para contingência rando as mudanças nas condições econômicas. A estrutura de caestão formalizados pela Administração, o que permitiria à Compa- pital ou o risco financeiro decorre da escolha entre capital próprio
nhia recuperar seus níveis de operação em caso de manifestações (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que
de riscos operacionais, tais como interrupções no fornecimento de a Companhia e sua controlada fazem para financiar suas operaenergia ou nos sistemas de telecomunicações da rede de captura e ções. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo méprocessamento da Companhia. A Companhia possui uma equipe dio ponderado do capital, a Companhia monitora permanentemente
especializada e utiliza sistemas antifraude para o monitoramento de os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado.
transações (monetárias ou não) efetuadas com cartões. Tais ferra- Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos
mentas apontam e identificam transações suspeitas de fraude no durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. Garantias: A
momento da autorização e consultas suspeitas nos cartões, envian- Companhia e suas controladas não têm ativos financeiros dados
do alertas à equipe de prevenção à fraude, para que esta contate o em garantia em 31/12/2019 e 2018. 22. Patrimônio Líquido: a) Caportador do cartão. d) Gerenciamento do risco da taxa de juros: A pital social: O capital social no valor de R$154.591 é composto de
Companhia está sujeita a risco de mudanças nas taxas de CDI; 40.874.263 ações, sendo 39.626.464 ações ordinárias e 1.247.800
dessa forma, há riscos de mudanças nas taxas de CDI a serem me- ações preferenciais, com valor de R$3,78 (três reais e setenta e oito
didos pela análise de sensibilidade, considerando que a Companhia centavos) por ação. A composição do capital social em 31/12/2019
está única e exclusivamente exposta à variação do CDI nos contra- compreende:
Quantidade
tos de “swap”. (i) “Hedge” de fluxo de caixa: Em 31/12/2019, a Comde ações Participação
panhia possui estrutura de “hedge” contábil de fluxo de caixa, com Acionistas:
o objetivo de proteger e conter a volatividade das aplicações finanBuzau Inversiones A.A. S.A.
12.333.747
30,18%
ceiras que possuem taxas de juros indexadas ao percentual do CDI
Guilherme Alberto Berthier Stumpf
2.783.315
6,81%
e, através da estrutura de “hedge” contábil, visa obter a previsibili25.757.201
63,01%
Edenred Brasil Participações S.A.
dade do seu fluxo de caixa ao contratar operações de “swaps” que Total
40.874.263
100%
resultam em troca de rentabilidade CDI por uma taxa pré-fixada, o b) Reservas de lucros: Reserva legal: É constituída à razão de
que caracteriza o “hedge” de fluxo de caixa. Para estruturar a ope- 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos
ração a Companhia contratou instrumentos financeiros derivativos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital
de “swap”, conforme demonstrado abaixo: Controladora
social. Neste exercício, a reserva legal não foi constituída pois já
Instru- Juros
Difeatingiu 20% do capital social. Reservas de lucros: O saldo será
Valor mento ao ano rencial
alocado, total ou parcialmente à Reserva de Investimentos de
ContraVencirefede contraa Efeti- que trata o § 2º abaixo, retido, total ou parcialmente, nos termos
parte
mento rencial “hedge” parte receber vidade de orçamento de capital na forma do artigo 196 da Lei nº
Operações iniciadas:
6.404/76. Os dividendos declarados deverão ser pagos conforme
CDI x
aprovado pela Assembleia Geral e observado o período estabePré 8,33% 11.269 100% lecido em lei, e deverão sujeitar-se a correção monetária c/ou juCitibank 05/02/24 100.000
100.000
11.269
ros somente quando a Assembleia Geral o decidir expressamenA parcela efetiva da marcação a mercado no exercício dos instru- te. c) Dividendos: Conforme estatuto social da Companhia, as
mentos financeiros derivativos classificados como “hedge” contábil ações ordinárias fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de
de fluxo de caixa, no montante de R$6.008, líquido do efeito 95% do lucro líquido apurado no exercício, após as deduções da
tributário, foram reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, reserva legal. Os dividendos foram calculados conforme segue:

Jean Urbain Pierre Hubau - Diretor Presidente
Aos Administradores e Acionistas da Ticket Soluções HDFGT S.A.
- Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Ticket
Soluções HDFGT S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Ticket Soluções HDFGT S.A. em 31/12/2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase: Reapresentação dos valores correspondentes
ao exercício anterior: Conforme mencionado na nota explicativa
2.3, em decorrência das mudanças nas práticas contábeis adotadas pela Companhia e ajustes de erros nos saldos das empresas

Diretoria

Eduardo Fleck Diefenthaeler - Diretor Vice-Presidente

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
investidas, os valores correspondentes referentes ao exercício an- As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posestão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 ou CPC sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
23 - “Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas deErro”. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse monstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de
assunto. Responsabilidades da Administração pelas demons- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
trações financeiras: A Administração é responsável pela elabora- exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissioção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, introles internos que ela determinou como necessários para permitir dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele- executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela- bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
boração das demonstrações financeiras, a Administração é respon- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope- ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
rando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles incom a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inelaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Admi- tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevannistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera- tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expresramento das operações. Responsabilidades do auditor pela au- sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compaditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são ob- nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
ter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma- a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente- ções feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacontendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se- cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de consempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe

2019
2018
Lucro líquido do exercício
202.514 202.253
– (9.002)
Reserva legal (5%) (a)
Lucro base para distribuição
202.514 193.251
192.388 183.589
Dividendos propostos
Dividendos propostos sobre o lucro do exercício 192.388 183.589
Total dos dividendos mínimos propostos
192.388 183.589
pela Administração
(a) Reserva Legal atingiu o limite estabelecido de 20% do capital
social pela Lei nº 6.404/76, portanto não houve constituição em
2019. 23. Receita Operacional Líquida: Abaixo apresentamos a
conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas
apresentadas na demonstração de resultado do exercício:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(ReapreReceita de
sentado)
sentado)
serviços prestados
(a) 508.854 460.021 665.549 577.279
Rendimento de
aplicação financeira
(b) 62.040
8.005 72.872 15.740
Total da receita bruta
570.894 468.026 738.421 593.019
(67.521) (47.675) (82.492) (60.500)
Impostos sobre vendas
503.373 420.351 655.929 532.519
Total da receita líquida
(a) Receita de serviços prestados: Receita de serviços a clientes:
são executados diversos serviços referentes à gestão de frotas de
clientes como: o controle do vencimento da documentação dos veículos, relatórios gerenciais sobre o abastecimento, controle gerencial das manutenções e outros que são remunerados ou por custo
fixo por veículo ou percentual negociado sobre a compra de combustível. Receita de estabelecimentos: Cada estabelecimento possui uma taxa contratual firmada conforme negociação prévia, sobre
o valor da operação realizada nos estabelecimentos pelos clientes
da Companhia. Esta taxa e algumas tarifas são descontadas no
momento do pagamento, compondo esta receita. (b) A partir de
2018, a Companhia padronizou os critérios adotados pelo grupo
Edenred, definidos pela Administração, onde os rendimentos das
aplicações financeiras das operações são classificados como receita operacional. 24. Outras Receitas (Despesas) Operacionais: A
Companhia apresenta a demonstração do resultado segregada por
função. A seguir, apresenta-se o detalhamento da demonstração do
resultado segregado por natureza:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
Gastos com pessoal na
prestação de serviços (134.332) (125.788) (169.765) (172.355)
Prestadores de serviços (11.903)
(9.119) (53.420) (28.400)
Gastos com assessoria,
consultoria e auditoria (20.828) (13.644) (28.543) (15.170)
Gastos com materiais e
propaganda na
prestação de serviços (26.111) (27.182) (36.031) (31.287)
Reversão e provisão
para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas
(819)
11.659
783
11.617
Depreciação e
amortização
(35.459) (31.786) (46.750) (34.406)
Aluguel e condomínio
(1.158)
(1.234)
(1.705)
(3.501)
Gastos com informática
e comunicação
(2.321)
(2.355)
(4.532)
(5.124)
Gastos com
manutenção e limpeza (13.830) (10.094) (20.092) (13.406)
Gastos com locomoção
(7.721)
(7.850)
(9.903)
(9.568)
Ganho/perda na venda
do imobilizado
(13.790)
(214) (13.792)
(214)
Provisão para
devedores duvidosos
6.974
(7.226)
5.994
(8.044)
Outras (receitas)
operacionais
(58.899) (42.196) (50.353) (34.512)
27.699
(1.674)
(329)
Equivalência patrimonial 25.837
(294.361) (238.330) (429.783) (344.702)
Total
Classificadas como:
Custo dos serviços
prestados
(31.689) (35.643) (59.264) (36.359)
Despesas comerciais (10.735)
(7.766) (16.687)
(7.766)
Despesas com pessoal(128.834) (115.661) (177.193) (174.891)
Assessoria e
representação
(27.507) (20.169) (38.694) (22.676)
Depreciação e
amortização
(35.459) (31.786) (46.750) (38.091)
Outras despesas gerais e administrativas (45.694) (29.764) (41.587) (41.783)
Outras despesas/receitas
operacionais, líquidas (40.280) (25.240) (47.934) (22.807)
27.699
(1.674)
(329)
Equivalência patrimonial 25.837
(294.361) (238.330) (429.783) (344.702)
Total
25. Resultado Financeiro: A composição das despesas e receitas
financeiras está apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
Ganhos com variações
1.569
750
1.801
3.580
monetária
Juros recebidos de clientes
e estabelecimentos
48.411 80.528 47.876 84.544
Juros sobre operação de mútuo 295
428
309
479
Ganhos monetários
sobre obrigações
41.205 37.686 45.915 37.686
Outras receitas financeiras
15
8
2.308
67
91.495 119.400 98.209 122.356
Total receitas financeiras
Descontos concedidos
(2.203) (7.461) (2.204) (7.461)
Despesas bancárias
(7.418) (3.914) (13.442) (3.990)
Despesa financeira de
arrendamento
(198)
–
(461)
–
(656) (2.119) (2.718)
Outras despesas financeiras (1.056)
Total despesas financeiras (10.875) (12.031) (18.226) (14.169)
80.620 107.369 79.983 108.187
Total resultado financeiro
26. Lucro por Ação: Conforme descrito na nota explicativa nº 22, a
Companhia possui apenas ações ordinárias. O lucro por ação, de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por
2019
2018
Ação, está demonstrado a seguir:
201.970 199.214
Lucro líquido atribuído aos acionistas
Média ponderada de ações ordinárias
(em milhares) utilizadas na apuração do
lucro básico e diluído por ação
40.874 40.964
4,94
4,86
Lucro por ação básico e diluído - R$
27. Aprovação das Demonstrações Financeiras: Em 28 de julho,
a Administração aprovou e autorizou para divulgação as presentes
demonstrações financeiras, as quais contemplam, quando aplicável, os eventos subsequentes ocorridos após 31/12/2019.
28. Evento Subsequente: Devido às incertezas derivadas dos efeitos do “Novo Coronavírus” (COVID-19) anunciado em 31/01/2020
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, a Administração entende que não tem impactos financeiros nas demonstrações financeiras de 31/12/2019, mas está atenta ao comportamento dos volumes
operacionais atuais e a segurança dos seus colaboradores para reduzir seus impactos no futuro, desenvolvendo ações direcionadas
aos seus colaboradores, clientes, rede credenciada e fornecedores.
Contador
Leandro Rocha Rovarotto - CRC.SP. nº 258907/O-4
incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras, ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de julho de 2020
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Carlos Claro
Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
03.506.307/0001-57

ÍNDICES SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais-R$)

ATIVO

2019
R$ mil

ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
ESTOQUES
CLIENTES
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGIVEL
ATIVO TOTAL
ATIVO PERMANENTE
DISPONIBILIDADES
REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1,463,781
961,381
1,073,028
87,756
19,226
841,964
2,425,162
950,736
293,265
10,645

PASSIVO

2019
R$ mil

PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO
FORNECEDORES
TICKETS EM CIRCULAÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
PASSIVO TOTAL
LUCRO LÍQUIDO" DESP - REC "
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL
PASSIVO REAL " PT MENOS PL "
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

1,520,837
112,606
18,425
990,541
791,719
154,591
2,425,162
202,090
209,012
503,373
1,633,443
209,012

2019

2019

LIQUIDEZ CORRENTE

AC
PC

0.96

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS

AC-PC
PL

-0.07

LIQUIDEZ GERAL

AC+RLP
PC+ELP

0.90

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PL
PC+ELP

0.48

LIQUIDEZ SECA

AC-EST
PC

0.96

QUOC.PATR.LÍQ. E CAP.INT.

PL
CP

5.12

SOLVÊNCIA GERAL

AT
PC+ELP

1.48

RENTABILIDADE DO CAPITAL

LL
PL

0.26

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PC+ELP
PL

2.06

PRODUTIVIDADE

ROL
AT-INV

0.09

PART.CAPITAIS DE TERCEIROS

ET
ET+PL

0.67

PART.DÍVIDAS CURTO PRAZO

PC
ET

0.93

CAP.TERC. / CAP. PRÓPRIOS

ET
PL

2.06

MARGEM LUCRO OPERACIONAL

LO
RLO

0.42

PL
PC+ELP

0.48

RISCO FINANCEIRO

PT-PL
PT

0.67

AP
PL

1.20

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PC + ELP
AT

0.67

CAPAC.INVEST.(RECURSOS
PRÓPRIOS X TERCEIROS )

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

OBS:
Os cálculos acima apresentados, foram retirados das demonstrações financeiras do Exercício Social de 2019, publicado em 30 de julho de 2020.

LOCAL/DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEANDRO ROCHA
ROVAROTTO:30688131824
São Paulo,

30 julho, 2020

Assinado de forma digital por
LEANDRO ROCHA
ROVAROTTO:30688131824
Dados: 2020.07.30 12:03:28 -03'00'

LEANDRO ROCHA ROVAROTTO | CRC .SP.258907/O-4-SP

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
Pregão Eletrônico nº: 03/2021
A empresa TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, com sede na Rua Machado de
Assis, n.º 50, Edifício 02, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS, inscrita no CNPJ sob o n.
03.506.307/0001-57, através de sua representante legal Drielli Duarte da Silva, CPF:
022.034.580-54 e RG: 109359687, sob as penas da lei, para todos os fins, FIRMO E
DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual
assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude,
estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de
consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº.
10.520/02, e ainda:
1. Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas
Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;
2. Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são
verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;
3. Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são
verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;
4. Que os preços praticados foram calculados considerando todos os
impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;
5. Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação
prevista no art. 95 da Lei nº. 8.666/93, neste certame;
6. Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se
enquadre nos impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
7. Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e
que a entrega em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo
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realizar qualquer cobrança;
8. Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a veracidade
dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa
e seus sócios, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação,
escrituração fiscal, capital social, patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais
diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de
Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes,
cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº
1384, de 09 de Setembro de 2016;
9. Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos
diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o
Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados
indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação,
tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta
banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar
entender cabível solicitar.
10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação
de assinar a ATA de Registro de Preço ou o Contrato, poderá ser penalizado
com suspensão de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras
penalidades decorrentes de processo administrativo ou judicial.
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com
a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão,
conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais
e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração
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pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante
denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades
e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a
cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar,
incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em
dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor),
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar
quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me,
ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n°
12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.
15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados,
colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o
processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar
nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e
do combate à corrupção.
16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma
investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado
ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e
que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele
relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou
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vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente
total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de
processo em trânsito e julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da
presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração
grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de
eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que
der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86
a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de
Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi
elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da
lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos
termos da legislação específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

ticketlog.com.br

Campo Bom – RS, 19 de março de 2021.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.506.307/0001-57, sediada na Rua Machado de
Assis, n.º 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS, CEP 93.700-00, é nossa fornecedora nos serviços discriminados abaixo:

• N.º do Contrato: Pregão Eletrônico n.º 04/2016 Processo n.º 08650002924201592

•
•
•
•
•
•

Período Contratual: 03/2016 até a presente data, renovável até 60 meses.
Valor do Contrato por ano: R$44.904.609,31 (Quarenta e quatro milhões novecentos e quatro mil seiscentos e nove reais e trinta e um centavos).
Quantidade de Veículos: 6.804
Quantidade de Equipamentos: 126
Estado sede do Contratante: Distrito Federal
Abrangência Territorial da Operação: Nacional – Todas as regiões do país

Participantes da Contratação
SRPRF/GO
SRPRF/MT
SRPRF/MS
SRPRF/MG
SRPRF/RJ
SRPRF/SP
SRPRF/PR
SRPRF/SC
SRPRF/RS
SRPRF/BA
SRPRF/PE
SRPRF/ES
SRPRF/AL
SRPRF/PB
SRPRF/RN
SRPRF/CE
SRPRF/PI
SRPRF/MA
SRPRF/PA

SRPRF/SE
SRPRF/RO
SRPRF/DF
SRPRF/TO
SRPRF/AM
SRPRF/AP
SRPRF/RR
SRPRF/AC
ANPRF/SC

NOME DO CLIENTE

TOTAL ATIVOS (Veículos, motocicletas, equipamentos, máquinas)

ABASTECIMENTO - UNIPRF

114

ABASTECIMENTO SRPRF/AC

67

ABASTECIMENTO SRPRF/AL

119

ABASTECIMENTO SRPRF/AM

68

ABASTECIMENTO SRPRF/AP

4

ABASTECIMENTO SRPRF/BA

334

ABASTECIMENTO SRPRF/CE

232

ABASTECIMENTO SRPRF/DF

169

ABASTECIMENTO SRPRF/ES

107

ABASTECIMENTO SRPRF/GO

257

ABASTECIMENTO SRPRF/MA

137

ABASTECIMENTO SRPRF/MG

345

ABASTECIMENTO SRPRF/MS

253

ABASTECIMENTO SRPRF/MT

209

ABASTECIMENTO SRPRF/PA

243

ABASTECIMENTO SRPRF/PB

131

ABASTECIMENTO SRPRF/PE

235

ABASTECIMENTO SRPRF/PI

143

ABASTECIMENTO SRPRF/PR

515

ABASTECIMENTO SRPRF/RJ

466

ABASTECIMENTO SRPRF/RN

143

ABASTECIMENTO SRPRF/RO

155

ABASTECIMENTO SRPRF/RR

85

ABASTECIMENTO SRPRF/RS

500

ABASTECIMENTO SRPRF/SC

342

ABASTECIMENTO SRPRF/SE

107

ABASTECIMENTO SRPRF/SP

359

ABASTECIMENTO SRPRF/TO

63

ABASTECIMENTO-DPRF-SEDE

786

ABASTECIMENTO-OPERACAO
PRF

242

Total Geral

6930

• Estimativa de consumo por tipo de combustível:

ANO

ARLA
32 Litros

2016

DIESEL - DIESEL S-10 ETANOL - GASOLINA Litros
- Litros
Litros
Litros

Total Geral

5.602,21

708.405,71

1.173.979,89

19.774,90

4.735.543,56

6.643.306,27

2017

4.890,90

506.562,34

1.463.813,81

23.816,27

5.092.678,00

7.091.761,32

2018

7.616,80

366.661,08

1.976.493,19

39.239,38

5.040.375,65

7.430.386,10

2019

9.174,79

254.566,04

3.386.353,32

79.907,21

3.923.734,55

7.653.735,91

2020

5.493,53

140.310,44

3.884.433,72

67.411,67

3.892.952,41

7.990.601,77

Total
Geral

32.778,23 1.976.505,61 11.885.073,93 230.149,43 22.685.284,17

36.809.791,37

Serviços contratados: Sistema de gerenciamento do fornecimento de combustíveis.

Objetivo: Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para o uso do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de suas
desconcentradas e aqueles a seu serviço, e dos órgãos participantes, com abrangência nacional.

Principais características do sistema: consulta via web em tempo real dos abastecimentos efetuados na rede credenciada, com emissão de relatórios, possibilitando
parametrizar as transações para serem auditadas; gestão de indicadores de desempenho da frota de veículos; e, gestão dos pagamentos voltados a produtos
consumidos em postos de combustíveis (em tempo real) com informações sobre cadastro, histórico de utilizações e extratos financeiros.

Metodologia Aplicada:

Execução dos serviços:

Expectativas da
contratação

Controle das
Praticidade e agilidade
transações de compra
na melhoria dos
Gerenciamento de informações em tempo real para tomadas de decisões para obtenção de
fazendo que o
processos (Pagadoria e
redução de custo.
condutor respeite os
Indicadores).
controles internos

Atestamos, ainda, que a empresa TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A vem prestando os serviços de acordo com as especificações e prazos
estabelecidos, atendendo com qualidade, eficiência e recursos tecnológicos que a Contratante necessita, com controle e acuracidade nos indicadores de km rodado,
média de consumo e do custo do litro e atendimento diferenciado.

Brasília – DF, 03 de dezembro de 2020.

PAULO ROBERTO CUNHA FIGUEIREDO DE SOUSA
Coordenador Geral De Administração

Departamento De Polícia Rodoviária Federal
Cnpj N.º: 00394494010441
Endereço Completo: Spo, Quadra 03, Lote 5, Setor Policial Sul, Brasília
Cep: 70610-909
Telefone Com DDD: 61 20256700
Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO CUNHA FIGUEIREDO DE SOUSA, Coordenador(a)-Geral de Administração, em 04/12/2020, às 15:09,
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador 29293284 e o código CRC 29B1A786.

Referência: Processo nº 08650.009929/2016-27

SEI nº 29293284

ANEXO II
ENCARTE A
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
Pregão eletrônico nº: 003/2021
1 – IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL: Ticket Soluções HDFGT S/A
CNPJ/MF N.º: 03.506.307/0001-57
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 019/0105488
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20216/11801
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, 50 - Edifício 2 - Bairro Santa Lúcia, CEP 93700-000 - Campo Bom - RS
TEL.: (51) 3920 2200 / Ramal 8267
E-MAIL: licitacoes@edenred.com
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
Banco: Banco do Brasil 001
Agência: 1913-5
Conta: 14694-3
Código Identificador: CNPJ do cliente
2 – Planilha de Preço
Taxa de Administração: 0,01%
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Validade da Proposta: 90 dias

Declaramos aceitação total e irrestrita às condições da presente contratação, bem como que na nossa proposta, os valores apresentados englobam
todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta
ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação.
Declaração de regularidade perante o FGTS e o INSS, conforme Decisão n° 1.241/2002 – TCU – Plenário;
Declaração de garantia técnica de todos os itens, conforme Termo de Referência, a partir da data de seu recebimento definitivo, contra defeitos de
fábrica ou fabricação, ou de qualquer outro defeito, sem deixar de atender aos critérios definidos no Termo de Referência;
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como
verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem
parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização
integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
Declaramos que, nos preços cotados, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como
todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.
CASO A EMPRESA SEJA ARREMATANTE OS REPRESENTANTES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO:
REPRESENTANTE LEGAL: Luciano Rodrigo Weiand
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado
Profissão: Gerente de Licitações
RG: 3027063209 SJTC/II RS
CPF: 952.835.520-04
REPRESENTANTE LEGAL: Leidiane Caroline Ongaratto
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteira
Profissão: Coordenadora
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RG: 1081572594/SSP/RS
CPF: 018.657.630-71
Campo Bom - RS, 19 de março de 2021.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos que a TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.506.307/0001-57, sediada na Rua Machado de Assis, n.º
50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS, CEP 93.700-00, é nossa fornecedora
nos serviços discriminados abaixo:






N.º do Contrato e/ou número do Pregão: COGEC/SEPLAG
Período Contratual: e 01/06/2015 à 31/05/2021 (autorizada renovação excepcional
até 2021)
Valor do Contrato por ano: R$ 100.241.007,83 (Cem milhões, duzentos e quarenta
e um mil, sete reais e oitenta e três centavos)
Quantidade de Veículos/Equipamentos: 12.190
Estado sede da Contratante: Ceará

Serviços contratados:
Sistema de abastecimento e manutenções leves:
Contratação de prestação de serviços de gerenciamento incluindo abastecimento e serviços
de veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede de serviços
especializada e em caminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos, para atender às necessidades dos Órgãos da Administração Pública Estadual.
Objetivo: Realizar a gestão de abastecimento através de um sistema online de alta
tecnologia, que permite a parametrização do consumo de combustível e serviços de
manutenção leve, de acordo com a necessidade do cliente.
Principais características do sistema: consulta via web em tempo real dos
abastecimentos efetuados na rede credenciada, com emissão de relatórios, possibilitando
parametrizar as transações para serem auditadas; gestão de indicadores de desempenho
da frota de veículos; e, gestão dos pagamentos voltados a produtos consumidos em postos
de combustíveis (em tempo real) com informações sobre cadastro, histórico de utilizações e
extratos financeiros.
Execução dos serviços de abastecimento:

Expectativas Praticidade e agilidade

Controle das
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transações de compra

informações em tempo real

contratação

processos (Pagadoria,

fazendo que o
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ações táticas focadas em
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Resultado
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Inibição de fraudes através
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inteligente

Política de Gestão de
Frota

Atestamos, ainda, que a TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES
HDFGT S/A. vem prestando os serviços de acordo com as especificações e prazos
estabelecidos, atendendo com qualidade, eficiência e recursos tecnológicos que a
Contratante necessita para administrar de forma eficiente o gerenciamento de sua frota.
Destacamos também o trabalho que a consultora LUANA LIMA MOURA tem
desempenhado, com grande empenho e dedicação.

Fortaleza - CE, 16 de julho de 2020.
Digitally signed by ANDRE

ANDRE THEOPHILO THEOPHILO LIMA:32288581387
2020.07.16 17:11:33
LIMA:32288581387 Date:
-03'00'
ANDRÉ THEOPHILO LIMA
Coordenador do Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Av. General Afonso Albuquerque Lima s/n
Edifício SEPLAG - Cambeba • Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará
Fone: (85) 3101.4519 • 3101.4520 • 3101.4532 • www.seplag.ce.gov.br

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (PE)
Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TRINDADE / Nº Processo: 003/2021)
às 14:18:19 horas do dia 19/03/2021 no endereço AVENIDA CENTRAL SUL
160, bairro CENTRO, da cidade de TRINDADE - PE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS, e a respectiva Equipe de
Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do
Pregão Nº Processo: 003/2021 - 2021/003/2021 que tem por objeto Contratação de Pessoa
Jurídica e equiparada para a emissão e administração de cartão magnético de controle
(autogestão) com sistema informatizado via internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e seus derivados em rede de postos de combustível em todo
o país para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade, Pernambuco.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:
Lote (1) - Maior desconto de taxa administrativa. (máximo 5 por cento) - Valor estimado: R$
2.564.285,99
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

Proposta (R$)

19/03/2021 11:18:00:030 TICKET SOLUCOES HDFGT SA

0,01%

R$ 2.564.029,56

CONSULTORIA E ASSESSORIA
18/03/2021 18:42:32:410 PRIME
EMPRESARIAL LTDA EP

0,01%

R$ 2.564.029,56

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:
Lote (1) - Maior desconto de taxa administrativa. (máximo 5 por cento) - Valor estimado: R$
2.564.285,99
Data-Hora

Fornecedor

Lance

Lance (R$)

19/03/2021 14:26:28:057 TICKET SOLUCOES HDFGT SA

4,95%

R$ 2.437.353,83

CONSULTORIA E ASSESSORIA
19/03/2021 14:28:03:060 PRIME
EMPRESARIAL LTDA EP

5,00%

R$ 2.436.071,69

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior
desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao
objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no
mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
19/03/2021

Página 1 de 3

No dia 19/03/2021, às 14:30:46 horas, no lote (1) - Maior desconto de taxa administrativa.
(máximo 5 por cento) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No
dia 19/03/2021, às 14:50:16 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 19/03/2021, às 14:50:16 horas, no lote (1) - Maior desconto de taxa administrativa.
(máximo 5 por cento) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS desclassificou o fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EP. No dia 19/03/2021, às 15:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No lote (1) - Maior desconto de taxa administrativa. (máximo 5 por cento) - nenhum
fornecedor foi declarado vencedor.
No dia 19/03/2021, às 14:50:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA RENATA
FERNANDES DE SOUSA LINS - desclassificou o fornecedor - PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP, no lote (1) - Maior desconto de taxa
administrativa. (máximo 5 por cento). O motivo da desclassificação foi: Documentos de
Habilitação Jurídica não autenticados digitalmente nos termos da cláusula 7.1.3 do edital;.
No dia 19/03/2021, às 15:37:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA RENATA
FERNANDES DE SOUSA LINS - desclassificou o fornecedor - TICKET SOLUCOES HDFGT
SA, no lote (1) - Maior desconto de taxa administrativa. (máximo 5 por cento). O motivo da
desclassificação foi: Proposta de Preço, Declaração de desimpedimento não assinado
digitalmente nos termos da cláusula 7.1.4; Atestado de Capacidade técnica do Ceará e do
Espirito Santo ES, não autenticado digitalmente nos termos da cláusula 7.1.3;.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeiro da disputa
TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ
Autoridade Competente
Proponentes:
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP

19/03/2021
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03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA

19/03/2021
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Trindade-PE

Prefeitura Municipal de Trindade-PE, Assinado pela Sra. Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento - Prefeita Municipal.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FC54-E270-3FAD-B0F1.

Medida Provisória nº 200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
Lei Municipal nº 1.026/2021 | www.trindade.pe.gov.br
Ano I, Edição 003, terça-feira, 19 de março de 2021.

Resultado do Pregão Eletrônico
007/2021.

Republicação do Pregão
Eletrônico 003/2021.

Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de
internet dedicada com instalação em
fibra óptica na sede urbana e rádio
digital na sede rural do município de
Trindade/PE. Resultado. Licitação
Fracassada.
Maria
Renata
Fernandes de Sousa Lins –
Pregoeira.

Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica e equiparada para a
emissão e administração de cartão
magnético de controle (autogestão)
com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e
seus derivados em rede de postos de
combustível em todo o país para
atender
as
necessidades
da
Prefeitura Municipal de Trindade,
Pernambuco. Sessão: 26 de março
de 2021 às 10:00h. Obtenção do
edital e sessão no sítio licitacoese.com.br Maria Renata Fernandes
de Sousa Lins – Pregoeira.

Resultado do Pregão Eletrônico
003/2021.
Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica e equiparada para a
emissão e administração de cartão
magnético de controle (autogestão)
com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e
seus derivados em rede de postos de
combustível em todo o país para
atender
as
necessidades
da
Prefeitura Municipal de Trindade,
Pernambuco. Resultado. Licitação
Fracassada.
Maria
Renata
Fernandes Sousa Lins – Pregoeira.

Republicação do Pregão
Eletrônico 007/2021.
Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de
internet dedicada com instalação em
fibra óptica na sede urbana e rádio
digital na sede rural do município de
Trindade/PE. Sessão: 26 de março
de 2021 às 09:00h. Obtenção do
edital e sessão no sítio licitacoese.com.br Maria Renata Fernandes
de Sousa Lins – Pregoeira.
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EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS
Processo administrativo N. º 003/2021
Pregão eletrônico N. º 003/2021
ID licitacoes-e N. º 863263.
Republicação do ID licitacoes-e nº 862304
Nota explicativa das alterações:
a. Edital: Exclusão da Cláusula 10.7.8; 10.8 até 10.12; 11.3.5 a 11.3.5.1;11.3.1.2 a
11.4.1.3; 14.6 a 14.8
b. Anexo I: Exclusão da cláusula 26.3. a
c. Alteração da Redação da cláusula 11.1.1.1 com exclusão de sentença;
d. Alteração da Cláusula 11.3.6: passando o capital social ser de 1% (um por cento);
e. Realinhamento do valor com base da exclusão da clausula 26.3;
f. Exclusão do anexo: encarte B e C;
g. Exclusão da cláusula 4.3, 4.4 e 4.7; 12.39 do anexo IV;
h. Alteração da redação da Cláusula 12.33 e 12.34;
i. a publicação deste certame é em prazo reduzido conforme prevê̂ o caput do art. 4o-G da
Lei Federal 13.979/2020 e autorização pela autoridade competente.

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente certame será processado em estrita observância a legislação a
seguir:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de Pessoa Jurídica e equiparada para a emissão e
administração de cartão magnético de controle (autogestão) com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de abastecimento de combustível e seus derivados em
rede de postos de combustível em todo o país para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Trindade, Pernambuco.
2.2. O detalhamento do objeto se encontra no ANEXO I deste instrumento
como também nas obrigações da contratada delineados no instrumento do
contrato.
2.3. Esta licitação não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
3. DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
3.1. A licitação será processada pela modalidade Pregão, no módulo
eletrônico, julgamento aberto, critério menor taxa administrativa.
3.2. As sessões ocorrerão por meio do Portal de Compras do Banco do Brasil
S.A, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, respeitando as datas e
horários a seguir nos termos do caput do art. 53 do Decreto Federal
10.024/2020, podendo ocorrer atrasos devidos a problemas técnicos que
será informado em registro de mensagem via sistema licitacoes-e.
3.2.1. O início de acolhimento das propostas ocorrerá no dia 23 de março
de 2021, às 08h00min. (Oito horas);
3.2.2. A abertura das propostas ocorrerá no dia 26 de março de 2021, às
10h00 min. (dez horas);
3.2.3. A disputa ocorrerá no dia 26 de março de 2021, às 10h15 min. (dez
horas e quinze minutos);
3.2.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação, nos termos do caput do art. 53 do
Decreto Federal 10.024/2020 e regulamentação municipal
correlata.
4. DOS ANEXOS
4.1. Constituem anexos e partes inseparáveis do presente instrumento
convocatório:
I. Descrição detalhada do objeto;
II. Encartes:
o A – Modelo da Proposta de Preço;
III. Declaração de desimpedimento;
IV. Minuta do Contrato;
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V. Minuta da ATA de Registro de Preço;
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil anexo a este instrumento.
6. DA INAPTIDÃO
6.1. Estão permitidas a participação neste certame as Pessoas Jurídicas:
6.1.1. Que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, comprovando através do Objeto Social;
6.1.1.1. É facultado a consulta pelo Pregoeiro no Sítio Oficial da
Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, a fim de
verificar a compreensão e abrangência dos CNAE.
6.1.2. Registradas na Junta comercial de qualquer unidade da
federação;
6.1.3. Devidamente registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A.
6.1.4. As Pessoas Físicas Equiparadas a Pessoas Jurídicas com o
registro comercial ativo nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
nº 8.666/93,
expedido
em
conformidade
com
os
artigos 967 e 968 do Código Civil e os Microempreendedores
Individuais – MEI, nos termos do art. 966 do Código Civil
Brasileiro, Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM e Lei Complementar 123/2006.
6.2. Estão inaptas a participação neste certame:
6.2.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
6.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
6.2.4. Empresas não registradas na Junta Comercial;
6.2.5. Empresas não registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A;
6.2.6. Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores sejam
empregados ou servidores da entidade promotora deste certame,
conforme vedação estabelecida no art. 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/1993 (Vide, Acórdão 1198/2007 Plenário /Sumário);
6.2.7. Pessoas Físicas não equiparadas a Pessoa Jurídica;
6.2.8. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do
Governo Federal;
6.2.9. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas com a Contratante;
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6.2.10. Pessoas jurídicas que não explorem atividade compatível com o
objeto desta licitação;
6.2.11. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
6.2.12. Sociedades Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, de 5 de
junho de 2003 e Instrução Normativa SGMPDG Nº 5 de 25 de maio
de 2017 com as alterações da IN n.º 7 de 20 de setembro de 2018;
7. DO SUPORTE DOS DOCUMENTOS
7.1.
Os documentos para compor todas as fases dos certames serão
apresentados em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de
validação via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de validade para
consulta via internet.
7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital
legível e autenticado por cartório digital competente nos termos do
art. 7º, inc. V da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
7.1.4. Os documentos a serem produzidos pela proponente deverá ser
apresentada, digitada de forma clara, em língua portuguesa do Brasil,
em formato *.pdf, preferencialmente pesquisável, papel de tamanho
referencial A4 (210x297mm)1, datada e assinada digitalmente,
respeitando os seguintes critérios:
7.1.5. Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto PADES, através
do site portaldeassinaturas.com.br com uso de certificado digital
homologado pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3 da Pessoa Jurídica
ou do seu sócio administrador Pessoa Física, ou de Bastante
Procurador nos termos deste instrumento e das Medidas
Provisórias 2.200-2 e 983/2020, contendo no final o Protocolo
de assinaturas e assinaturas na margem esquerda e/ou rodapé;
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será reconhecido como
assinada digital, a assinatura qualificada nos termos do art. 2º,
III da Medida Provisória 983 de 16 de junho de 2020 em
complemento a Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de
2001.
7.2.
Todos as peças tais como: Pedido de impugnação, recursos, Atas,
Contratos, editais, e quaisquer peças que venha a ser adicionada aos
autos será processada por meio digital, e quando inexistir a
possibilidade, será confeccionada em papel, digitalizada e dado fé por
servidor público ou cartório digital e acostada aos autos;
8. DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
8.1. É de total responsabilidade da proponente:
8.1.1. Dispor de internet de qualidade, com estabilidade de banda de
upload e download para acesso ao portal de licitações do banco

Página 4 de 54

do Brasil, o www.licitacoes-e.com.br, sendo de sua
responsabilidade identificar dentro de sua estrutura de
tecnologia da Informação o melhor plano;
8.1.2. Possuir certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo A1
ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador Pessoa
Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste instrumento
e das Medidas Provisórias 2.200-2 e 983/2020;
8.1.3. Possuir cadastro no sítio portaldeassinaturas.com.br, e comprar
créditos para assinaturas de documentos nos preços e condições
do desenvolver;
8.1.4. Autenticar seus documentos junto a um cartório de registro
digital nos termos do Provimento nº 100/2020 do Conselho
Nacional de Justiça/CNJ;
8.1.5. Possuir software de manipulação de *.pdf, para manipular
arquivos, tornando-os pesquisável e comprimidos com qualidade
para fins de atender os critérios de aceitação do sítio licitacoese.com.br e os critérios do e.tcm.ba.gov.br, sob responsabilidade
da proponente acompanhar as mudanças tecnológicas.
9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais e neste Pregão, nos
termos do art. 9º ao 11 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
9.2. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br, observado o seguinte:
9.2.1. O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico, nos termos do art. 9º, § 1º do Decreto Federal
nº 10.024/2019, que será disponibilizada pelo Banco do Brasil
S.A. sem qualquer interferência da licitante, cabendo ao
respectivo Banco realizar as cobranças que entender necessário
dentro de seu programa de vendas de produtos e software.
9.2.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
9.2.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o
provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos
praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
9.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.4. A proponente responsabilizar-se-á por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
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9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

Considera-se credenciado para o presente Certame a empresa que
registrar ao menos um lance na proposta de preço, e ainda atender os
demais critérios previstos neste instrumento.
É de total responsabilidade da Proponente o uso da Chave de acesso ao
sistema licitacoes-e, não podendo eximir-se de negócios realizado no
eventual uso indevido das chaves de acesso por terceiros.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
A participação no Pregão Eletrônico ocorrerá mediante digitação de
senha privativa da licitante e subsequente indexação da proposta de
preços e documentos de habilitação no sistema on-line do Banco do
Brasil S.A. licitacoes-e.com.br, observadas as condições definidas nesta
Seção.
A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com o Anexos II
do Edital e com as especificações detalhadas do objeto, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.
O valor em moeda corrente ou o produto extraído do percentual de
desconto ou ofertado deverá ser calculado com seis casas decimais,
sempre com arredondamento para baixo.
Deverá ser anexada proposta de preço por meio do Protocolo de
Assinatura gerado pelo sítio portaldeassinaturas.com.br, contendo
código de verificação e/ou outros meios de acesso disponível pelo
provedor do sistema.
A proposta deverá se apresentar nos termos deste instrumento, com os
preços iniciais, em formato *.pdf ou *.pdf/A no campo ‘Incluir
documentos’, podendo ser indicado como válidos para todos os itens.
A não inclusão da proposta de preço nos termos deste instrumento é
motivo para imediata desclassificação da proponente.
A proposta deverá ser elaborada obedecendo os seguintes critérios:
10.7.1. Indicar a Razão Social, conforme Inscrição na Receita Federal do
Brasil contido nos Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863 de
27 de dezembro de 2019;
10.7.2. O número da Licitação e do processo Administrativo
10.7.3. O Número do NIRE indicado pela Junta Comercial no respectivo
Contrato Social, Inscrição Individual ou Registro no MEI.
10.7.4. As descrições e características especificadas do objeto, item a
item, onde deverão obedecer à mesma sequência utilizada para
descrever as especificações exigidas, conforme Anexo I, sendo
desclassificada proposta desorganizada e desleixada, em
especial, que não tenha formatação e não faça uso do português
vernáculo, ou faça uso de termos e expressões esdrúxulas ou
desrespeitosa;
10.7.5. Preço unitário e total em real (R$), do objeto, com 06 (seis) casas
decimais, conforme especificações, obrigatoriamente em
algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o
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produto do valor ofertado como preço unitário, pela quantidade
solicitada. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos
os custos e encargos que venham incidir no fornecimento do
objeto, abrangendo, assim, todos os custos necessários à
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a
manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
10.7.6. Validade exata de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data
da primeira sessão de licitação, respeitando o § 3º do art. 64 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.7.7. A proposta deverá conter as especificações próprias de cada
itens, respeitando as especificações do Anexo I deste
instrumento convocatório, devendo conter junto a descrição
detalhada, a marca/fabricante e modelo quando houver art. 1º,
§ 2º, V da Lei Federal nº 14.065/2020.
10.7.8. Indicar a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, para cada
item;
10.7.9. Dados Bancários da Pessoa Jurídica, contendo: Agência, Conta
Corrente, Operação se houver nome da instituição bancária com
o respectivo código definido pelo FEBRABAN;
10.7.10.Data e local da assinatura digital da proposta;
10.7.11.Assinatura do responsável legal da empresa ou o representante
credenciado para este ato de Forma digital, nos termos deste
Instrumento.
10.7.12.Indicar o nome completo, CPF e e-mail cadastrados no sítio
portaldeassinaturas.com.br do preposto ou sócio que assinará o
Contrato;
10.8. Apresentar Composição de Preço para cada item em restrita obediência
ao acórdão nº 2.341/2020, Plenário/TCU: ‘O edital do certame deve
exigir dos licitantes a apresentação de planilha que expressem a
composição de todos os custos unitários, sob pena de afronto ao art. 7º,
§ 2º, inciso II da Lei [Federal] 8.666/1993’.
10.9. A planilha de composição de custos deverá ser confeccionada em
formado de tabelas e colunas, detalhado por item, de forma clara e
objetiva, o valor em real e o percentual correspondente, e deverá conter
as seguintes informações referente ao serviço:
10.9.1. A tabela A da composição de custo, deverá conter as despesas
fixas.
10.9.2. A tabela B da composição de custo, deverá conter os custos e
despesas tributária.
10.9.3. A tabela C Será a soma de A + B;
10.9.4. A tabela D, da composição de custo, deverá o lucro desejado;
10.9.5. A tabela E, da composição de custo, deverá o valor total mensal.
10.9.6. A Tabela F, da composição de custo, deverá conter o valor anual
previsto;
10.9.7. A tabela G, da composição de custo, deverá conter o valor total em
60 meses;
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10.9.7.1. A composição tributária deverá observar os seguintes
critérios:
10.9.7.1.1. Quando o objeto envolver venda de mercadoria ou
serviço de transporte interestadual, a compensação
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços-ICMS não poderão ser superiores a 18%
(dezoito por cento), com exceção dos Estados do Rio
de Janeiro (18% + 2% de FECEP) e Alagoas (17% de
ICMS + 1% de FECP);
10.9.7.1.2. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Simples Nacional ou SIMEI são as
definidas nos Anexos da Lei Complementar
123/2006, devendo comprovar com sua faixa de
tributação através da apresentação o Extrato do
Simples Nacional (PGDAS-Declaratório) da última
competência vencida, com vistas a identificar o
faturamento dos últimos 12 meses, suas alíquotas
etc. sob pena de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.2.1. As empresas do Simples Nacional deverão
detalhar e apresentar o cálculo da compensação
de alíquota do ICMS;
10.9.7.1.3. Não será aceito composição de custo cujos valores e
percentuais não estejam devidamente distribuídos
entre os respectivos tributos ou taxas quando for o
caso;
10.9.7.1.4. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Lucro Presumido são as definidas na Lei
Federal nº 9.430/1996 e legislação complementar,
sob pena de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.5. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Lucro Real são as definidas na Lei Federal
nº 9.430/1996 e legislação complementar, sob pena
de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.5.1. As empresas do Lucro Real e Lucro Presumido
deverá detalhar e apresentar o cálculo as
alíquotas do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, e a
compensação de alíquota do ICMS;
10.9.8. Poderá ser incluso nota explicativa para fim de esclarecer
informações dúbias ou complexas.
10.10. Será desclassificada a proposta que apresentar composição de custos
fora dos padrões estabelecido neste instrumento;
10.11. Será admitido apresentar documentação complementar para justificar
seus custos, sendo plenamente proibido a adição de documento a
posterior.
10.12. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este certame não tenha estabelecido limites mínimos e
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máximos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração, devendo a licitante demonstrar a
exequibilidade da sua proposta de imediato nos termos da Súmula 262
do Tribunal de Contas da União - TCU;
10.13. O Pregoeiro poderá diligenciar a Pessoa Jurídica interessada em
participar do presente certame, a Receita Federal do Brasil – RFB, a
respectiva Junta Comercial e aos Órgãos de Controle Externo, por meio
da Procuradoria-Geral do Município ou por meio do Sistema de Controle
Interno do Município ou diretamente nos casos previstos em lei, sobre
a veracidade dos indicadores contábeis2, podendo inclusive solicitar ao
Ministério Público Federal e/ou Estadual a efetiva averiguação da
veracidade dos dados contábeis, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº
9.613/1998 – Lei da Lavagem de Dinheiro, e ao Conselho de Controles
de Atividades Financeiras – COAF, nos termos do art. 6º, III, b Resolução
nº 1.530/2017 de 22 de setembro de 2017 do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
10.14. Será desclassificada o item que apresentar preços divergentes;
10.15. Será considerando como não recebido o envio de arquivo não assinado
digitalmente ou enviado para outros meios que não seja no campo
apropriado do licitacoes-e.com.br.
11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. Habilitação Jurídica:
11.1.1. Declaração de desimpedimento nos termos do Anexo III;
11.1.1.1. As Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44, incisos I ao VI
e art. 966 do Código Civil, com inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis (art. 967, CC) deverão apresentar,
para fins de habilitação jurídica: ato constitutivo, estatuto,
inscrição empresarial, registro comercial de empresa
individual, Certidão de Condição de Microempreendedor
Individual – MEI ou contrato social em vigor, somado a
todas as alterações inclusive as consolidações, devidamente
autenticada nos termos deste instrumento;
11.1.1.2. As sociedades por ações deverão apresentar documentos
de eleição de seus administradores nos termos do art. 28,
inciso III, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 45, 966, 985 e 1.150
do Código Civil Brasileiro; incluindo todas as atas, seu
estatuto e demais peças;
11.1.1.3. As empresas estrangeiras deverão apresentar decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
11.1.2. As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos
termos do art. 44, incisos I ao VI e art. 966 do Código Civil e
2

Art. 1º, II da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações
do consumo.
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RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis conforme artigo 967 do Código Civil deverão
apresentar, para fins de habilitação Jurídica: registro comercial
de
empresas
individual,
Certidão
de
Condição
de
Microempreendedor Individual – MEI, somado a todas as
alterações
inclusive
as
consolidações3,
devidamente
autenticadas nos termos deste instrumento e acompanhada de
fotocópia da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante
de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF –
CPF, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal.
11.1.3. Será aceita Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta
Comercial do respectivo Estado ou Cartório competente quando
for o caso, desde que contenha todas as alterações desde o
primeiro ato arquivado e código de verificação de autenticidade
via internet com chave de autenticidade ICP-Brasil.
11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) emitido através de consulta no site
oficial da Receita Federal do Brasil - RFB, com inscrição ativa e
contendo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE,
compatível com o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I
da Lei 8.666/93;
11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos
termos do Art. 29, II da Lei 8.666/93;
11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade
Social e Dívida Ativa da União, nos termos do Art. 29, III da Lei
8.666/93, Portaria 358, de 5 de setembro de 2014 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014, nos termos do
Art. 29, IV da Lei 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do
Brasil – RFB;
11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitida na internet no sítio da
Secretaria da Fazenda do Estado;
11.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitido na internet ou in loco na
prefeitura Municipal da Sede da licitante;
11.2.6. Prova de regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) nos termos do Art. 29, IV da Lei 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica
Federal - CAIXA;
11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
3

Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho TST;
11.3. Qualificação Econômico-Financeira:
11.3.1. Certidão negativa de falência, ou concordata, ou recuperação
judicial ou liquidação judicial, conforme o caso, expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da sede da empresa ou sua matriz,
expedida em 1º grau, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.
11.3.1.1. Os estados que dispõem de emissão de Certidão via internet
ou expedida fisicamente, poderá ser justada a de
preferência da proponente, desde que em formato digital;
11.3.2. Balanço patrimonial – BP e Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei ou balanço de abertura para as
empresas criadas no exercício em curso, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir;
11.3.3. O Balanço deverá conter o Termo de Abertura e Encerramento do
Livro contendo o registro na Junta Comercial do respectivo
Estado, salvo as empresas sediadas no Estado de São Paulo que
poderá apresentar balanço com registro em Cartório nos termos
da deliberação nº 003 de 27 de maio de 1970 – Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP ou as empresas optantes pela
Escrituração Contábil Digital – ECD via SPED-RFB;
11.3.4. serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
11.3.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade
anônima):
11.3.4.1.1. Publicados em Diário Oficial; ou,
11.3.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulação; ou,
11.3.4.1.3. Por fotocópia termos deste instrumento registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
11.3.4.1.4. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
11.3.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) do
Lucro Real ou Presumido:
11.3.4.2.1. Fotocópia nos termos deste instrumento do Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício
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– DRE devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede, ou domicílio da licitante;
11.3.4.2.2. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
11.3.4.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) em
todas as suas formas, Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas
Jurídicas optantes pelo regime de tributação do “SIMPLES
NACIONAL e os Microempreendedores Individuais – MEI4”:
11.3.4.3.1. Fotocópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante acompanhando de extrato do
Simples Nacional;
11.3.4.3.2. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
poderá optar por apresentar a Escrituração fiscal
simplificada em observância a Resolução CFC Nº
1.418, de 05 de dezembro de 2012 e ITG 1.000.
11.3.4.4. Sociedade criada no exercício em curso:
11.3.4.4.1. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado e autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
11.3.5. Com base no Balanço patrimonial - BP e no Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE a licitada deverá demonstrar
possuir capacidade financeira nos termos do art. 31, §§ 2º e 5º
da Lei Federal 8.666/1993, possuir termômetro de insolvência
igual ou superior a 15 (um positivo) tendo como base a análise
descriminante linear do termômetro de Kanitz, com uso de uma
das equações a seguir:
Y = (0,05.RP + 1,65.LG + 3,55.LS) – (1,06.LC + 0,33.GE)
Onde:
RP (1) – Rentabilidade Patrimonial;
LG (2) – Liquidez Geral;
LS (3) – Liquidez Seca;
LC (4) – Liquidez Corrente;
GE (5) – Grau de Endividamento;

4

Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o Microempreendedor Individual – MEI equipara-se à figura do
empresário individual. O empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da
Administração Pública como pessoa física equiparada a Pessoa Jurídica, a qual deverá estar inscrita no Registro
Comercial (art. 28, II, da Lei nº 8.666/93), expedido em conformidade com os artigos 967 e 968 do Código Civil,
visando demonstrar a regularidade da atividade empresarial exercida por ele (empresário individual), dessa forma, a
Administração deverá exigir do MEI, para fins de habilitação em processo de contratação pública os documentos
previstos entre os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações.
5
BRAGA, 2013, Página 172.
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11.3.5.1. Os índices RP, LG, LS, LC e GE deverão ser calculados
individualmente.
11.3.6. Comprovar possuir patrimônio líquido correspondente a possuir
01,00% (um por cento inteiro) do valor inicial de sua proposta.
11.3.7. O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED Fiscal, será aceito, devidamente autenticado, mediante
recibo de entrega emitido pelo SPED/Receita Federal do Brasil,
conforme autoriza o art. 78-A, § 1º, e § 2º do Decreto
1.800/1996, alterado pelo Decreto nº 9.683/2016 e art. 6º da
Instrução Normativa RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017,
alterado pelo Instrução Normativa RFB nº 1856, de 13 de
dezembro de 2018).
11.3.8. As escriturações fiscais terão validade até 30 de abril do segundo
ano subsequente ao ano calendário da escrituração, nos termos
do art. 1.078, inciso I, do Código Civil, da Instrução Normativa
RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017 e do Acórdão 1999/2014,
Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo
Cedraz, 30/07/2014 – Tribunal de Contas da União – TCU.
11.4. Qualificação Técnica:
11.4.1. Do Atestado de Capacidade Operacional.
11.4.1.1. Apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnicooperacional da licitante, em atendimento ao art. 30, inciso II,
da Lei Federal 8.666/1993, através de Atestados de Capacidade
Técnica fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou
Privado, comprovando compatibilidade com o objeto deste
certame em características, quantidades e prazos de sua
proposta.
11.4.1.1.1. Entende-se por características a apresentação de Certidão
de Acervo Técnico comprovando que já prestou os serviços
objeto deste instrumento; entende-se por quantidades,
atestado(s) contendo no mínimo a prestação dos serviços
contidos no objeto deste instrumento; entende-se por
prazos, a apresentação de atestado de contratos
executados, vetado a apresentação de atestados de
contratos em curso sem a conclusão de no mínimo um
exercício social.
11.4.1.1.2. Em todos os casos, o Pregoeiro poderá fazer diligências para
verificar a veracidade dos atestados, inclusive requerendo
apresentação de documentos fiscais, contratos, liquidações,
quando tratar-se de órgão da administração pública, etc.,
podendo solicitar a apresentação de cópia de Balanço
Patrimonial e a prova de vínculo do Contador com a Pessoa
Jurídica contratada.
11.4.1.2. Certidão de Autorização expedida pelo Banco Central do
Brasil - BACEN autorizando a emissão de Cartões de
pagamento nos termos das Resolução do Próprio Banco
Central do Brasil;
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11.4.1.3.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

Relação de Postos cadastrados para abastecimento
contemplando rede de postos de combustíveis na cidade
de Trindade, Petrolina, Serra Talhada, Caruaru e Recife e
central de distribuição de Gás GLP-13 Kg na cidade de
Trindade.
DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet,
mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet, e o pregoeiro abrirá na hora marcada ou a
posterior as propostas em campo específico.
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
O Pregoeiro seguirá o horário fixado para início de cada fase, podendo
estender motivadamente o prazo a qualquer tempo, ficando as
proponentes vinculadas aos horários que o pregoeiro estabelecer,
mesmo que este extrapole o horário comercial, sendo de
responsabilidade da proponente acompanhar ou não e arcar com os
prejuízos de sua ausência sem direito a recursos.
DA SESSÃO DE LANCES
Após a abertura da sessão pública de lances, o software classificará para
a fase de lances todas as propostas aptas, para auferir lances sucessivos
e durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
Aberta a etapa competitiva, as proponentes aptas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
13.3.1. as proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras
estabelecidas neste Edital;
13.3.2. as proponentes somente poderão oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo aos
critérios pré-determinados no Edital;
13.3.3. lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro
no sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiramente;
13.3.4. a disputa será realizada por lote, e cada lote pode poderá ter um
ou mais itens;
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13.3.5. a cada lance ofertado por lote, o sistema atualizará
automaticamente o valor total do grupo, sagrando-se vencedora a
empresa que ofertar o menor valor do lote.
13.4. Durante a sessão pública do Pregão, as licitantes serão informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do seu detentor.
13.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
13.6. Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor
considerado inexequível.
13.7. A etapa de lances será encerrada quando não houver manifestação dos
licitantes pelo período de 02 (dois) minutos, após transcorrer 10 (dez)
minutos de disputas, nos termos do art. 32, §§ 1 a 3 do Decreto Federal
nº. 10.024/2019.
13.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
13.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoese.com.br após um intervalo de 24 horas.
13.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à proponente com
objetivo de obter lances mais, observado o critério de julgamento, não
sendo admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
instrumento,
podendo
inclusive
o
pregoeiro
desclassificar
motivadamente a proponente que negar negociar com o Pregoeiro,
mesmo que tenha sido classificada na fase de lances.
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser
acompanhada pelas demais licitantes.
13.12. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão será encerrada
automaticamente.
13.13. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará as
propostas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital, nos termos do art. 28 do Decreto Federal nº.
10.024/2019.
13.14. Após a verificação da proposta e habilitação o Pregoeiro alterará a
situação da proponente classificada de arrematada para classificada, e
em seguida declarará o valor em campo próprio.
13.15. Declarado o valor para o Sistema licitacoes-e, o Pregoeiro adjudicará o
objeto e caberá a autoridade competente a homologação do certame;
13.16. A qualquer momento o Pregoeiro e autoridade competente poderá alterar
situações referente a proponente sempre de forma motivada.
14. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
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14.1.

Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a
proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico
procederá da seguinte forma:
14.1.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no item
anterior;
14.1.2. Convocação da microempresa - ME ou empresa de pequeno porte
- EPP que apresentou a menor proposta dentre as classificadas
na forma do item anterior, para que, no prazo de 02 (dois) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da
primeira colocada, para o desempate, situação em que será
classificada em primeiro lugar e, caso sua proposta seja aceita,
declarada vencedora do certame;
14.1.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, na situação do item anterior, ou não ocorrendo
a regularização fiscal ou trabalhista, ou, ainda, não ocorrendo a
contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as
propostas remanescentes, classificadas na forma do segundo item
anterior, para o exercício do mesmo direito.
14.2. Não sendo apresentada ou aceita a proposta de microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto no cláusula anterior,
será assegurada aos fornecedores preferência na contratação, nos
termos da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto nº 7.174/2010 - quando for
o caso, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida,
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência, observada a seguinte ordem:
14.2.1. Microempresa e empresas de Pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente nos termos da legislação específica.
14.2.2. serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida
pelo Poder Executivo Federal;
14.2.3. serviços com tecnologia desenvolvida no País; e,
14.2.4. serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo
Poder Executivo Federal.
14.3. O exercício do direito de preferência previsto na cláusula anterior será
concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico àqueles licitantes
que tenham manifestado expressamente, via registro no sistema
Compras Governamentais, atender às condições legais para a
comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nas alíneas
do item anterior.
14.4. Atendido o disposto nos itens anteriores serão observados os seguintes
procedimentos, sucessivamente:
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14.4.1. convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados
como MEP, na ordem de classificação, para que possam oferecer
nova proposta para igualar ou superar a melhor proposta válida,
caso em que, havendo aceitação da sua proposta, será declarado
vencedor do certame;
14.4.2. caso a preferência não seja exercida na forma da alínea anterior
por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas
que estejam enquadradas como MEP, na ordem de classificação,
para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
14.4.3. todas as empresas licitantes deverão permanecer conectados
para acompanhar a convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico,
da proposta mais bem classificada cujo valor para o item esteja
situado no intervalo percentual previsto neste instrumento, ou
seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.
14.5. O Sistema Eletrônico fixará no chat o horário limite para o envio, pela
licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou
inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob
pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente
convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de
preferência, se houver.
14.5.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante
encaminhará, juntamente com os demais documentos de
habilitação, a comprovação de que atende aos requisitos
estabelecidos neste instrumento.
14.5.2. Não estando disponível a função no sistema, o Pregoeiro fará a
convocação para o critério do desempate, manualmente, via chat,
através de solicitação de nova proposta.
14.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos serviços com tecnologia
desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou
pelo Decreto n. 6.008, de 29 de dezembro de 2006 e será feita:
14.6.1. por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou,
14.6.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual
seja legalmente atribuída tal competência, mediante solicitação
da licitante.
14.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou
declarações emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante.
14.8. Caso o direito de preferência não seja exercido nos termos supra,
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico,
com a convocação da empresa classificada em primeiro lugar para
apresentar proposta.
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
15.1. No ato da decisão do Pregoeiro, o licitante que desejar recorrer da
decisão deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção
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de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, nos termos do § 1º do art. 44
do Decreto Federal 10.024/2019 e do inciso XVIII, do Artigo 4º, da
Lei 10.520/02 e caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019,
respeitando o disposto no caput do art. 110 da Lei nº. 8.666/93,
ficando os demais desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo começará a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado
vista a qualquer tempo dos autos, nos termos do caput do art. 63 e
art. 109, § 5º, da Lei 8.666/93.
15.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos
prazos legais, bem como os que não forem assinados pelo
representante legal devidamente qualificado nos autos, ou demais
representantes devidamente qualificados por procuração com
poderes para representação em licitações públicas, resguardando os
demais casos previstos em Lei.
15.3. Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente
avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à
aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, nos termos do Acórdão nº 339/2010 – Plenário, TCU.
15.4. Os recursos deverão ser protocolados exclusivamente via e-mail, no
horário de funcionamento do Setor de licitação indicado no
preâmbulo deste instrumento, considerando o horário oficial de
Brasília, assinado digitalmente nos termos deste instrumento, e
deverá ser remetido para e-mail oficial citado no preambulo deste
instrumento.
15.5. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso.
15.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
15.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente motivadamente adjudicará ou
não o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará ou não
o certame.
15.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.9. Não será conhecido o recurso ou contrarrazões com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos, etc.,
podendo o Pregoeiro realizar, nestes casos, imediata representação
judicial nos termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
15.10. As respostas de Recursos serão publicadas integralmente com
Diário Oficial do Munícipio – DOM;
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão,
por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, nos termos
do caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019.
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16.2.

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação, nos termos do caput do art. 24
do Decreto Federal 10.024/2019.
16.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
16.4. Somente será julgado o mérito de recursos e impugnações
encaminhados nos prazos legais.
16.5. Não será conhecida a impugnação com termos desrespeitosos,
obscenos, ofensivos, pejorativos, etc., podendo o Pregoeiro realizar
imediata representação judicial nos termos do art. 331 do Código
Penal Brasileiro.
16.6. As impugnações deverão serem protocolados exclusivamente via email, no horário de funcionamento do setor indicado no preâmbulo,
considerando o horário oficial de Brasília, assinado digitalmente nos
termos deste instrumento, e deverá ser remetido para do e-mail
oficial citado no preambulo deste instrumento.
16.6.1. No campo assunto deverá conter: “Impugnação Ref. Pregão
XXX”.
17. DO ESCLARECIMENTO DO EDITAL
17.1. Qualquer licitante poderá realizar pedido de esclarecimento ao
edital, desde que por escrito, através do e-mail oficial citado no
preambulo deste instrumento.
17.2. As consultas de esclarecimento não têm caráter impugnativo ou
recursal;
17.3. O Pregoeiro poderá responder o pedido de esclarecimento até o dia
da licitação;
17.4. Não será conhecido o pedido de esclarecimento com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos etc.,
podendo o Pregoeiro realizar imediata representação judicial nos
termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
17.5. O Pedido de esclarecimento deverá conter a qualificação do cidadão,
como nome completo, documentos pessoais, endereço, telefone e email.
17.6. O pedido de esclarecido deverá ser redigido no corpo do próprio email, sem a necessidade de assinatura digital.
18. DA DILIGÊNCIA
18.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação
correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica
do fornecedor, proposta de preço, momento em que poderá ser
constituída comissão técnica capaz de proceder às avaliações que se
fizerem necessárias, nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/1993;
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18.2. As diligências poderão ser requisitadas por escrito ou verbalmente
nos aos autos do Certame ou grafada na ATA circunstancial da sessão
por meio de recurso tecnológico disponibilizado pelo sistema
licitacoes-e.com.br para estes fins.
18.3. O Pregoeiro poderá diligenciar a qualquer tempo órgãos e licitantes,
mesmo que o presente Certame esteja finalizado.
19. DA CONSULTA PÚBLICA
19.1. Os demais cidadãos terão acesso público ao certame em até 30 (trinta)
dias após sua homologação, no sítio www.tce.pe.gov.br, podendo
neste sítio ter acesso ilimitado a quaisquer peças do processo em
formato “Portable Document Format – PDF”.
19.2. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram,
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, como prevê o art.
46, da Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
20. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
20.1. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor
deverá manter as condições de habilitação, em conformidade com o
art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93;
20.2. Após solicitação da Contratante por meio de e-mail ou do
portaldeassinaturas.com.br, a licitante registrada terá o prazo de 01
(um) dia, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato, cuja vigência será de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite
estabelecido na Lei nº. 8.666/93.
20.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário, sendo
facultada motivadamente a aceitação por parte da Administração.
20.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou
quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sendo aplicada as sanções previstas neste Edital e
demais cominações legais.
20.5. O contrato será assinado pelos seus administradores ou procurador
devidamente qualificado por meio de procuração pública ou
específica.
21. DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO
21.1. As regras acerca das obrigações da contratante e da contratada estão
estabelecidas na minuta do Contrato, Anexo IV, peças inseparáveis
deste instrumento, que será assinada pelas partes no prazo de 01 dia
útil contado da convocação oficial via sistema licitacoes-e.com.br, por
meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br.
22. DAS PENALIDADES
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22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato ou Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame – no
credenciamento, proposta, habilitação, documentação tardia pelas
prerrogativas da Lei Complementar nº. 123/06, composição de
custos, etc., ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, após o
devido processo legal, ficará impedido de licitar com quaisquer entes
da administração pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, repercutido sobre todos os contratos firmados com
a Contratante.
22.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) inteiros sobre o valor
global da sua proposta final, que deverá ser recolhido aos cofres
públicos no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da
finalização dos prazos previstos no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/93, para
a licitante que deixar de assinar Ata de Registro de Preço ou Contrato.
22.3. A licitante que fizer declaração falsa em descumprimento a declaração
de desimpedimento (Anexo III), fundamentada no artigo 4º, inciso
VII, da Lei nº 10.520/2002, estará sujeita a sofrer processo
administrativo e concomitantemente processo penal nos termos do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que será conduzido por meio da
Procuradoria-Geral do Município.
22.4. As regras acerca das penalidades de contratação estão contidas na
minuta do instrumento contratual, peça inseparável deste
instrumento.
22.5. A licitante que não assinar a Ata de Registro de Preço ou não
encaminhar os documentos de habilitação e proposta no prazo
previsto neste instrumento, ou encaminhar em desacordo, será
suspensa de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
sendo incluído com inadimplente com o município no portal de
empresas inadimplentes, no sítio oficial da contratante, independente
de abertura de procedimento administrativo.
23. DO
SANEAMENTO
DE
ERROS
FORMAIS,
MATERIAIS
E
SUBSTANCIAIS.
23.1. O erro formal não vicia e nem torna inválido o ato. Haverá um erro
formal no ato quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias,
identificar a coisa e validar o ato.
23.2. Classifica-se como erro formal distorção entre o conteúdo e a vontade
daquele que o produziu, tais como: divergência entre valor numeral e
valor por extenso, ausência de assinatura, erro claro na identificação
do envelope, ausência de numeração de páginas, ausência de
informações em um documento e suprida por outro etc.;
23.3. Em momento algum será sanado erros materiais, tais como: erro
aritmético (de cálculo) do valor da proposta, indicação de fato
inexistente, ausência de documentos exigidos no edital, inclusão de
documento a posteriori, erro da especificação técnica, etc.
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23.4. Em momento algum será sanado erros substanciais, tais como: falta
de informação indispensável ao documento, fato que torna o mesmo
insuscetíveis de aproveitamento; trata-se de um documento
defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados.
23.5. Exclusivamente, só será permitida a adição da declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que poderá ser sanado
no ato de credenciamento a próprio punho pelo representante da
licitante, ou não existindo ele, o Pregoeiro deverá estender as
prerrogativas se for possível identificar a opção através de indicação do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas, bem como seus custos com deslocamento,
alimentação, hospedagem, internet, custas de uso do sistema do
Banco do Brasil S.A. etc., e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.3. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, como prevê o art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.
24.4. O presente edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, não sendo possível a
retirado do edital por outros meios.
24.5. O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta
licitação serão divulgados no site do Diário Oficial do Município.
25. DO FORO
25.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade-PE, 22 de março de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal nº
8.666/1993 é a Contratação de Pessoa Jurídica e equiparada para a emissão
e administração de cartão magnético de controle (autogestão) com sistema
informatizado via internet envolvendo fornecimento de abastecimento de
combustível e seus derivados em rede de postos de combustível em todo o país
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade, Pernambuco.
26. DA ESTIMATIVA DO CONSUMO
26.1. Da quantidade estimada de Gasolina Comum:
26.1.1. Considerando que um carro leve a gasolina tem um consumo médio
de 9 km por litro, e este exageradamente rodando o dia inteiro, ou
seja, durante 08 horas seguidas com uma velocidade média de 50 km
por hora, ele terá rodado 400 km/dia. Nesta linha, o seu consumo
será de 44,44 litros (400 km/dia dividido por 9 km médio por litro).
26.1.2. Considerando que este veículo será utilizado no máximo durante 5
dias úteis, então teríamos uma média de 22 dias úteis mensais, o que
totalizará em 977,77 litros por mês.
26.1.3. Considerando que o município entre carros locados e próprio
disponha de uma frota média de 20 veículos leves, teríamos o
consumo mensal de 19.556 litros. Ou seja, durando o ano, o consumo
médio será de 234.672 litros.
26.2. Da quantidade estimada de Diesel (comum, S500 e S10):
26.2.1. Considerando que um carro leve a gasolina tem um consumo médio
de 15 km por litro, e este exageradamente rodando o dia inteiro, ou
seja, durante 08 horas seguidas com uma velocidade média de 50 km
por hora, ele terá rodado 750 km/dia. Nesta linha, o seu consumo
será de 50 litros (750 km/dia dividido por 15 km médio por litro).
26.2.2. Considerando que este veículo será utilizado no máximo durante 5
dias úteis, então teríamos uma média de 22 dias úteis mensais, o que
totalizará em 1.100 litros por mês.
26.2.3. Considerando que o município entre carros locados e próprio
disponha de uma frota média de 30 veículos com uso de Diesel,
teríamos o consumo mensal de 33.000 litros. Ou seja, durando o ano,
o consumo médio será de 396.000 litro de Diesel.
26.3. Da quantidade estimada de Gás GLP em vasilhame de 13 kg:
26.3.1. Considerando que o município dispõe de 24 Unidades Escolares
conforme dados obtidos no portal de Repasses do FNDE, conforme
relação Abaixo:
CNPJ

Escolas

7587278000156

Conselho Escolar Da Escola Municipal Belarmino Jose Da Silva

3250616000109

Conselho Escolar Hortência Pereira Lima

3220850000193

Conselho Escolar Muniz Falcão

1911481000150

Conselho Escolar Da Escola Municipal Gil Nei L. Alencar
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3547761000156
22073768000128

Conselho Escolar Da Escola Municipal Vereador Jose Azarias
Unidade Executora Própria Da Escola Jose Candido

3251818000175

Conselho Escolar De Pais E Mestres

4462923000116

Conselho Escolar Escola Municipal Pedro Leite Monteiro

23197935000105

Unidade Executora Própria Da Em Ludugero Azarias

11161690000187

Unidade Executora Escola Municipal Professora Vanda Jacó

18536927000106

Centro Educacional CEI Tia Jandreza

22073336000117

Unidade Executora Própria Da Escola Tibúrcio Do Nascimento

7587427000187

Conselho Escolar Da Escola Municipal Antônio Olegário

3567738000123

Conselho Escolar Da Escola Municipal Osvaldo Cruz

4461468000134

Conselho Escolar Escola Municipal Joao Otavio Do Nascimento

23502136000103
1911480000105
26439643000120

UEX Própria Da Escola Carloto Leonel Peixoto De Alencar
Conselho Escolar Da Escola Municipal São Sebastiao
Unidade Executora Da Escola Municipal Santo Antônio

4461336000102

Conselho Escolar Nossa Senhora Do Socorro

1900966000148

Conselho Escolar Da Escola Municipal Alice Lins De Aquino

4461444000185

APM Da Escola Hormezinda Leonel De Alencar

23502391000148

Unidade Executora Própria Da Escola Municipal São Joao

1911479000180

Conselho Escolar Da Escola Municipal Gov. Paulo Guerra

4461387000134

Conselho Escolar Escola Municipal Joao Pedro Da Silva

26.3.2. Considerando que hipoteticamente após a Pandemia do Covid-19,
todas as escolas funcionem em três turno, e em média haja o
consumo de um botijão de GLP de 13 kg por semana.
26.3.3. Considerando que o ano letivo dispõe de 200 dias, assim totaliza em
40 semana, consolidando um gasto médio de 960 botijões de gás GLP
de 13 kg.
26.3.4. Considerando que pelo princípio da economicidade em escala as
licitações devem ser programadas para o máximo de tempo possível,
sendo razoável uma programação de 24 meses, ou seja, 1.920 botijões
de consumo no período.
27. DO PREÇO MÉDIO DE CONSUMO
27.1.1. Tendo como base a Síntese Semanal do Comportamento dos Preços
dos Combustíveis, do período de 10 a 16 de janeiro de 2021 (anexo)
expedido pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, considerando os
preços médios praticados no estado de Pernambuco e a variação de
preço em relação ao período anterior, temos a seguinte estimativa de
preços:
Qt.
Preço
Qt. Média
Qt. Média
Itens
Média
Médio
Mensal
Anual
Mensal
Gasolina Comum
4,633 19.556 90.602,948 1.087.235,376
Óleo Diesel S500 e S10
3,565 33.000 117.645,000 1.411.740,000
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Qt. Média
Variação
Anual
Mensal
Gasolina Comum
1.087.235,376
0,15%
Óleo Diesel S500 e S10
1.411.740,000
0,27%
Valor total estimado anual
Valor total estimado para 60 meses6
Itens

Taxa Administrativa Anual
Valor total estimado para 60 meses
Valor total estimado para 60 meses com taxa

Total
Estimado
1.106.805,613
1.457.480,376
2.564.285,99
12.821.429,95
128.214,30
641.071,50
13.462.501,44

28. DO PREÇO ESTIMADO DA TAXA
28.1. O preço referencial para o presente certame foi baseado em cotações do
Banco de Preço do Governo Federal por meio da ferramenta on-line
www.bancodeprecos.com.br, que obteve o valor da Taxa Administrativa
praticada usualmente que é de 5%:
28.1.1. Pregão Eletrônico 041/2020, homologado em 16 de setembro de
2020, da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA, na qual
indica na página 30 a estimativa de taxa administrativa de 5,00%
(cinco) por cento.
29. DA EMISSÃO DOS CARTÕES
29.1. A contratada deverá emitir cartões contendo Placa do Veículo e demais
informações sem custo adicional para cada veículo da frota do
município, há qualquer tempo, incluindo os carros próprios e locados.
30. DO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO
30.1. A contratada deverá disponibilizar software em ambiente web e mobile
contendo relatório de controle e acompanhamento do consumo de cada
veículo em tempo real, com funções de broqueio de cartão, comparativo
de consumo, locais de consumo etc.
30.2. O aplicativo mobile deverá dispor de versão para aparelhos Android e
Apple.

6

Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993.
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ANEXO II
ENCARTE A
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificálo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal).
Tabela de descrição dos serviços do objeto, nos termos do edital.
Tx. Administrativo _____%
Valor total dos Objeto:
Validade da Proposta:
Dados Bancários:
Outros dados solicitados no edital.
Anexar outros dados correspondente como Encartes, Laudos, catálogos
etc.
Data e local da assinatura digital.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO II
ENCARTE B (Simples Nacional)
MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

A

Item

Descrição

Medida

Quant.

Despesas Fixas
% Qt.
Despesas com mão de obra – Direta
Despesas com mão de obra – Indireta
Despesas com mão de obra (patronal)
Outras despesas
Total

Vlr. Unit.

Vlr Total

1
2
3
4
7

Tributos = anexo III LC 123/06

%

Vlr Total

%

Vlr Total

B

1
2
3
4
5
6
7
8

IRPJ
CSLL
Confis
Pis/PASEP
CPP
ISS
ISQN
Alíquota efetiva

C

1

A+B
Lucro

D

1

Lucro Líquido

E

1

Valor mensal

F

1

Valor Mensal anual

F

1

Valor Total 60 meses.
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ANEXO II
ENCARTE C (Lucro Real ou Presumido)
MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Item

Descrição

Medida

Quant.

Despesas Fixas
% Qt.
Preço de custo
Despesas com mão de obra
Despesas com mão de obra (patronal)
Frete
Deslocamento
Alimentação
Total

Vlr. Unit.

Vlr Total

1
2
3
4
5
6
7

%

Vlr Total

A

B

1
2
3
6
7
8
9
10

C

D

Lucro Real ou Presumido
Alíquota de PIS e COFINS
IRPJ (1,20% * 175.000,00)
CSLL (1,8% * 175.000,00)
Outras alíquotas cabíveis
Compensações legais
Valor Bruto
Total de Imposto
Totais

1

A+B

1

Lucro
Lucro Líquido

E

1

Valor mensal

F

1

Valor Total anual

F

1

%

Vlr Total

Valor Total 60 meses
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e
ainda:
1.

Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas
Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;

2.

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são
verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

3.

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são
verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

4.

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os
impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

5.

Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação
prevista no art. 95 da Lei nº. 8.666/93, neste certame;

6.

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se
enquadre nos impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;

7.

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e
que a entrega em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo
realizar qualquer cobrança;

8.

Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a
veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e
informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade
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de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita
Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas
Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer
destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos
da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;
9.

Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos
diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o
Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados
indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação,
tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta
banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar
entender cabível solicitar.

10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação
de assinar a ATA de Registro de Preço ou o Contrato, poderá ser penalizado
com suspensão de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras
penalidades decorrentes de processo administrativo ou judicial.
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com
a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão,
conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais
e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração
pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante
denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades
e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a
cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar,
incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em
dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor),
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar
quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me,
ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n°
12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e
regulamentações.
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15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados,
colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o
processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar
nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e
do combate à corrupção.
16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma
investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado
ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e
que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele
relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou
vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente
total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de
processo em trânsito e julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da
presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração
grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de
eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que
der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86
a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de
Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi
elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da
lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos
termos da legislação específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /_______
EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
______________.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Pregão eletrônico
nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: ________________________.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado os serviços por meio de Rede
de Postos de Combustível 24 horas por dia, todos os dias da semana,
através de apresentação do Cartão contendo a placa do veículo;
4.2. O preço a ser registrado para gasolina comum, óleo diesel S10, S500 e
comum deverá ser o valor da bomba para os combustíveis distribuídos
por meio de rede de postos de abastecimento e publicado em aviso no
próprio posto.
4.3. O preço do Gás GLP 13 kg deverá ser o preço médio da ANP para a cidade
de Trindade, ou a média praticada no Estado de Pernambuco quando não
houver dados na base da ANP sobre Trindade/PE.
4.4. O crédito poderá ser utilizado de acordo com a necessidade, sendo
distribuído por cartões de acordo com as configurações via sistema,
podendo ou não ser fixando quantidade mínima e máxima por tipo de
combustível, ficando a administração livre para uso inclusive com um
único tipo de combustível ou gás GLP.
4.5. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail _______ para o e-mail _____.
4.5.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.5.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.6.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.7.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

4.7.1. Prestar em até 03 (três) dias corridos da assinatura do contrato,
garantia de 05,00% (cinco por cento inteiros) do valor deste
contrato, nos termos do § 2º, II da Lei Federal nº 14.065/2020 e do
art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, objeto da contratação, conforme caput,
§ 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência
não inferior a 120 (cento e vinte) dias somado a vigência do Contrato.
Caso o licitado optar pela caução em títulos da dívida pública, deverá
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este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. O licitante que optar
por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº
______, agência _________ do Banco do Brasil S.A, em nome da
Contratante, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da
Lei 8666/93. O licitado que optar por Seguro Garantia, deverá
apresentar apólice de seguro, emitido por financeira com registro no
Banco Central do Brasil – BANCEN, e devidamente regular e
autorizada para atuação de mercado de capitais. Os documentos de
apólice deverão ser autenticados digitalmente por meio de certificação
ICP-Brasil e deverá estar homologado e registrado pela
Superintendência de Seguros Privado – SUSEP ou órgão equivalente,
não sendo conhecida apólice de seguro que não estiver homologada
pela emissão no ato da licitação ou que não disponha de link para
verificação da autenticidade dela. O licitado que optar por Fiança
Bancária deverá apresentar o contrato firmado com Banco
regulamento autorizado a funcionar do Brasil pelo Banco Central do
Brasil – BANCEN. O licitante que optar por Título da Dívida Pública,
deverá apresentar Certificado de Autenticidade, da Atualização
Monetária com o prazo de validade atualizado, em conformidade com
o artigo 56, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.7.2. Na virtude de o objeto incluir mão de obra, o Seguro garantia deverá
conter cláusula da garantia do contrato com cobertura Trabalhista ou
Previdenciária, e estando tacitamente acobertado a cobertura
Trabalhista e Previdenciária para as demais modalidades de garantia
acima descrito.
4.7.3. As garantias terão validade de 120 (cento e vinte dias) somado a
vigência do contrato, devendo ser renovado no eventual aditamento
de prazo.
5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de
R$___________ (__________), sendo R$ ___________ (____________) em
créditos e ___ %, que corresponde a R$ ___________ (___________) em taxa
de administração, que deverá ser pago através de créditos antecipados.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
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8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública, e deverá especificar o valor do crédito
por empenho e o valor da taxa de administração.
7.2. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.3. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.4. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.5. O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.7. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
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8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 00.00.339035.00.
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11.2. Nota de Empenho7 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

7

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
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CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. Emitir cartões contendo Placa do Veículo e demais informações sem
custo adicional para cada veículo da frota do município, há qualquer
tempo, incluindo os carros próprios e locados.
12.29.1. As tecnologias nos Cartões são de inteira responsabilidade
da Contratada, podendo ser utilizado cartões com Chip,
barramento de segurança criptografada ou outra tecnologia
de sua conveniência, deste que promova segurança e
atualização em tempo real via sistema web.
12.30. A contratada deverá disponibilizar software em ambiente web e mobile
nas versões para Android e Iphone contendo relatório de controle e
acompanhamento do consumo de cada veículo em tempo real, com
funções de broqueio de cartão, comparativo de consumo, locais de
consumo etc.
12.31. Garantir tecnologia de ponta em segurança nos aplicativos e dispositivo
web.
12.32. Manter base de dados e desenvolver layout ou Webservice de acesso a
base de dados quando solicitado pelos órgãos de Controle: Tribunal de
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Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da
União e Ministério Público Estadual e Federal.
12.33. Dispor de rede de postos de abastecimento em todo o Brasil, em especial
no estado de Pernambuco em até 30 dias após assinatura do contrato;
12.34. Credenciar todos os postos de combustível autorizado pela ANP na
cidade de Trindade no prazo máximo de 90 dias corridos a contar na
assinatura do contrato.
12.35. Emitir relatório sobre diligência realizada pela Administração no prazo
máximo de 72 horas.
12.36. Informar oficialmente a administração quando for diligenciada por
quaisquer meios.
12.37. Informar a Contratante sobre acesso indevido a base de dados e fornecer
relatório técnico detalhado visando sustentar eventuais ações judiciais
a terceiros por parte da administração.
12.38. Responder pelos prejuízos causados pelo vazamento de dados
decorrente de ataques Hacker, Cracker etc.
12.39. É de única e exclusiva responsabilidade da contratada repassar os
valores do consumo para a rede de postos de combustível ou
distribuidora de gás GLP-13, isentando a administração de qualquer
responsabilidade, inclusive responsabilidade trabalhista.
12.40. Estornar valores de crédito existentes incluindo a cláusula de
administração proporcional quando o contrato for rescindido ou for
finalizado e não aditado nos termos deste instrumento.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
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fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.
13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas de o gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios
que decorra de mau assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado a contraditória e ampla defesa.
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13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A Administração Pública não responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Realizar o pagamento antecipado para fins de crédito;
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
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15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
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15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação d o serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
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15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.3.4.1.17. Se for constatado por meio de auditoria ou pelo sistema de
Controle interno o pagamento de combustíveis ou gás GLP
com preço superior ao praticado pra os demais clientes;
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
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17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
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judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.
18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
19.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
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19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.
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24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo Licitatório ___/____
Pregão Eletrônico - SRP Nº. ___/____
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. ____/____

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Resolvem firmar o presente Ata de Registro de Preço mediante as seguintes
cláusulas.
1. SUPORTE JURIDICO
1.1.
O presente instrumento tem como suporte jurídico:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1.

Objeto _________________.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

4. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
4.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4.1.1. Fundo Municipal de Saúde - FMS;
4.1.2. Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
4.1.3. Fundo Municipal de Previdência;
4.1.4. Prefeitura Municipal de Trindade;
5. VALIDADE DA ATA
5.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, em conformidade
com o art. 12 do Decreto nº 7.892/13.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não Inferiores a 90 (noventa dias) dias, a fim de verificar a
vantagem dos preços registrados nesta ATA, considerando o disposto no
art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013 e Art. 31 a 39 da Lei Municipal
nº 750/2018, o prazo de 90 (noventa) dias deve ser considerado como o
intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a
situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo por
livre conveniência e oportunidade da administração, preservando
sempre o melhor negócio para a administração pública.

6.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações
junto ao(s) fornecedor (es).

6.3.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

6.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

6.5.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Página 52 de 54

6.6.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

6.7.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

6.8.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.9.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.10.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.10.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.10.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.10.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.10.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s)
participante (s).
6.11.

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.12.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.12.1. Por razão de interesse público; ou
6.12.2. A pedido do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
fornecimento dos itens, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência.

7.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666/93.

7.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

7.4.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do Art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e Artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993;

Página 53 de 54

7.5.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Trindade/PE, ____ de _____________de _______.
[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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Boa tarde, sra. Hebe da Silva Rodrigues Nascimento – Pregoeira
Nos termos do edital e da lei que rege o certame, encaminho tempestivamente impugnação aos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021.
Aguardo resposta no prazo legal.
Atenciosamente.

Tiago dos Reis Magoga
Juridico
Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial Campinas – SP
F: (19) 3518 7000
tiago.magoga@primebeneﬁcios.com.br
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE TRINDADE / PE.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – art. 24 do Decreto n.º 10.024/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11 - 2º Andar
- Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, email: licitacao@primebeneficios.com.br, tiago.magoga@primebeneficios.com.br,

por

intermédio de seu procurador subscrito in fine, vem, respeitosamente, nos termos do art.
art. 24 do Decreto Federal n.º 10.024/2019, IMPUGNAR O EDITAL, consoante motivos a
seguir determinados:
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I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a
atividade compatível com o objeto da licitação e, portanto, pretensa licitante, o prazo
para impugnação é de até o 3º dia útil que antecede a abertura das propostas, conforme
art. 24 do Decreto n.º 10.024/2019:
Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos
administrativos está disciplinada no artigo 110 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma:
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão ou na entidade. (grifo nosso)
Em suma, independentemente de a contagem dos prazos ser para
frente ou para trás, exclui-se o primeiro, que é dia do evento, publicação ou ato de origem
da contagem e inclui-se o último que é o dia em que pode ser executado o objeto da
contagem do prazo.

Desta feita, é de se assinalar que a presente insurreição encontra- se
TEMPESTIVA, uma vez que protocolada com 3 (três) dias úteis anteriores a data da
abertura da licitação, conforme quadro ilustrativo abaixo:

Final de
Semana
20 e
21/03/21

Segunda

22/03/21

Terça
23/03/21

Quarta

Quinta

24/03/21

25/03/21

Inclui-se este dia.

26/03/21

Abertura das propostas

3º dia útil
Término da contagem.

Sexta

2º dia útil

1º dia útil

Início da contagem
Exclui-se este dia
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II – DO PRAZO PARA RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO

Como regra, a impugnação ao edital não tem efeito suspensivo em
relação à realização do certame. Mas, é obrigação do Pregoeiro respondê-la no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da sua interposição junto à Administração
Pública, como determina o §1º do referido artigo 24:
§ 1º - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da
impugnação.
Dessa forma, o Pregoeiro deverá apresentar resposta, no máximo, 02
(dois) dias úteis após o recebimento da impugnação, sob pena de invalidação do certame,
pois, caracteriza omissão abusiva, restringe a competitividade e ofende o interesse
público, afrontando o Princípio Constitucional da Publicidade, cuja finalidade é atribuir
transparência e permitir o controle e fiscalização do Estado por toda à coletividade.

III - DOS FATOS E DAS RAZÕES

Está prevista para o dia 26/03/2021 as 10:00 horas, a abertura do Pregão
Eletrônico n.º 03/2021, para o seguinte objeto:
“Contratação de Pessoa Jurídica e equiparada para a emissão e administração
de cartão magnético de controle (autogestão) com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de abastecimento de combustível e seus
derivados em rede de postos de combustível em todo o país para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade, Pernambuco.”
Em detida análise do instrumento convocatório, considerando o
resultado fracassado do certame anterior, constatou-se a existência de exigências ilegais,
as quais também frustrarão o resultado deste certame - novamente.
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PONTO 01 – DO PRAZO DE PUBLICIDADE DO EDITAL

De acordo com a Lei do Pregão, a publicidade do instrumento
convocatório está disciplinado nas seguintes normas:
Lei n.º 10.520/02:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
[…]
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;
Decreto n.º 10.024/2019:
Art. 25. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos
documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da
data de publicação do aviso do edital.

Portanto, as duas normas estão em sintonia, prevendo prazo mínimo de
08 dias uteis de publicidade entre divulgação do edital e a apresentação das propostas.

A licitação anterior fracassa por ilegalidade em edital, foi realizada no
dia 19/03/2021, sendo publicado novo edital dia 22/03/2021, agendando o dia
26/03/2021 para abertura do certame.

Consta expressamente no edital o prazo de publicidade, que se conta a
partir do acolhimento das propostas:

Ora, se a publicação se deu no dia 22, o início da contagem se dá no dia
seguinte, 23/03/2021, sendo este o 1º dia.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4

Matriz: Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville - Santana do Parnaíba/ SP - CEP 06502-160
Filial: Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br

A lei, como já citado acima, determinou o mínimo de 08 dias ÚTEIS entre
a publicação do edital e abertura das propostas.

Portanto, não precisa ser matemático para saber que o dia 26/03 (data
da sessão) não é o 8º (oitavo) dia.

Na verdade, se contar no dedo, é fácil achar que se trata do 3º dia, sendo
22/03 o 1º dia útil, 23/03 o 2º dia útil e 24/03 o 3º dia útil.

Pela data da publicação do edital, a abertura deve ser posterior a data
de 01/04/2021, no mínimo.

De forma sorrateira, consta no edital a seguinte informação:
Nota explicativa das alterações:
a. Edital: Exclusão da Cláusula 10.7.8; 10.8 até 10.12; 11.3.5 a 11.3.5.1;11.3.1.2
a 11.4.1.3; 14.6 a 14.8
b. Anexo I: Exclusão da cláusula 26.3. a
c. Alteração da Redação da cláusula 11.1.1.1 com exclusão de sentença;
d. Alteração da Cláusula 11.3.6: passando o capital social ser de 1% (um por
cento);
e. Realinhamento do valor com base da exclusão da clausula 26.3;
f. Exclusão do anexo: encarte B e C;
g. Exclusão da cláusula 4.3, 4.4 e 4.7; 12.39 do anexo IV;
h. Alteração da redação da Cláusula 12.33 e 12.34;
i. a publicação deste certame é em prazo reduzido conforme prevê̂ o
caput do art. 4o-G da Lei Federal 13.979/2020 e autorização pela
autoridade competente.
A Administração Pública tenta justificar a não observância da lei,
utilizando erroneamente, propositalmente ou não, o prazo previsto na referida lei, que
sequer está regendo este certame:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente certame será processado em estrita observância a legislação a
seguir:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
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1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
A lei n.º 13.979/2020, de fato, possibilitou para a licitação na modalidade
pregão cujo objeto seja compras e serviços para o enfrentamento da emergência da saúde
pública decorrente do coronavírus (COVID-19), a redução na metade dos prazos, in verbis:
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º - Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número
ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
Primeira observação é que TODOS os prazos ficam reduzidos pela
metade, inclusive o prazo de impugnação, que é nítido não ter sido reduzido, o qual
deveria ser de 1 dia útil antecedente ao da abertura do certame, utilizando a regra o §1º
acima transcrito.

Outra observação de que a Lei 13.979/20 foi utilizada de forma
equivocada é o fato de a vigência do contrato de que trata esta lei ser de no máximo 06
meses, prorrogável enquanto perdurar o Decreto especificado na Lei:
Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de
até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto
vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos
pactuados
Veja que a Prefeitura de TRINDADE fez a leitura da lei até o artigo 4ºG, sendo que não quis ler o próximo artigo 4ª-H.

Isso porque ela só quer o bônus, mas não o ônus, ou seja, sujeitar-se
completamente as disposições da lei.
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Consta no edital que o prazo do contrato é de 12 meses prorrogáveis nos
termos da Lei n.º 8.666/93, portanto, totalmente em desacordo com a lei que “emprestou”
o prazo de publicidade, sem, contudo, observar outras regras para objetos que são para o
enfrentamento da de emergência de saúde pública do COVID-19:
20.2. Após solicitação da Contratante por meio de e-mail ou do
portaldeassinaturas.com.br, a licitante registrada terá o prazo de 01 (um) dia,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato, cuja vigência será de até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse da Contratante até o limite estabelecido na Lei
nº. 8.666/93.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em
____ de ______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento
grafado na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
Claro está a intenção da Administração Pública de burlar a lei do Pregão
quanto ao prazo de publicidade previsto nas legislações que, de fato, estão regendo o
certame (Lei n.º 10.520/02 e Decreto n.º 10.024/19).

O prazo previsto na legislação de 08 dias úteis já é exíguo por natureza,
desde sua criação, ainda mais quando há violação a este prazo, de forma estranha, pois
foi devidamente arquitetado, conforme consta no edital, tornando ínfimo o prazo para
todas as atividades que as pretensas licitantes devem realizar para participarem do
certame com seriedade e da forma absurda e ilegal que se exige, a qual será abordada a
seguir que culminou no fracasso do certame.

Sendo assim, requer, no mínimo, a republicação do edital com
observância total da lei quanto ao prazo mínimo de publicidade (08 dias úteis).

DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA LICITAÇÃO

A autenticação de documentos é uma providência de extrema
importância, na medida em que é um ato apto a certificar que uma cópia de determinado
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documento confere com o seu original. Em termos simples, “A autenticação é um selo que
garante que a cópia é idêntica ao documento original”.¹ A competência para o exercício
desse múnus foi delegado aos tabeliães, com exclusividade, conforme disposto no inc. V,
do art. 7º, da Lei 8.935/94, in verbis: “Art. 7º - Aos tabeliães de notas compete com
exclusividade: V - autenticar cópias”.

Neste sentido, o edital previu a seguinte cláusula:
7. DO SUPORTE DOS DOCUMENTOS
7.1. Os documentos para compor todas as fases dos certames serão apresentados
em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de validação
via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de validade para
consulta via internet.
7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital legível e
autenticado por cartório digital competente nos termos do art. 7º, inc. V da
Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100, do Conselho Nacional de
Justiça;
Tal sistemática é compreensível a luza do que preconiza o art. 32 da Lei
n.º 8.66/93, repita-se, de 1993 (ano de mil novecentos e noventa e três:
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
Entretanto, a Lei n.º 13.726/18 tem como principal objetivo:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante
a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências
desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto
para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de
fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.
Art. 2º (VETADO).
Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada
a exigência de:
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I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou
estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua
autenticidade no próprio documento;
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia,
atestar a autenticidade;
Neste sentido, o Decreto que regulamente o Pregão na forma presencial
não determinou que os documentos estivem autenticados digitalmente:
Art. 8º - O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será
instruído com os seguintes documentos, no mínimo:
[…]
X - documentação exigida e apresentada para a habilitação;
XI- proposta de preços do licitante;
[…]
§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio
de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata
este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos
para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de
contas.
Portanto, não há obrigatoriedade de se apresentar cópia autenticada,
quiçá de forma digital.

Em Consultora ZÊNITE, formulou a ORIENTAÇÃO PRÁTICA –
ABR/20201, asseverando o seguinte:
A disciplina adotada pelo Decreto nº 10.024/2019 se coaduna com a diretriz
pertinente à desburocratização dos processos de contratação pública, alinhada
aos princípios da eficiência e da celeridade, sendo, inclusive, desnecessária a
apresentação dos documentos autenticados digitalmente.
Veja que o art. 8º do Decreto elenca os documentos que devem instruir o
processo relativo ao pregão eletrônico, entre os quais aqueles apresentados a
título de habilitação (inciso X), e, em seu § 1º, prevê que essa instrução poderá
“ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os
documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas”. (Grifamos.)

1

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20%20PGM/CEJUR%20Clipping/2%c2%aa%20Edi%c3%a7%c3%a3o/10.pdf
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Como se vê, pela nova regulamentação federal do pregão eletrônico, não
há mais obrigatoriedade de envio da documentação original ou em
cópia autenticada, o que conduz à conclusão de que os documentos digitais,
tidos como cópias simples, serão aceitos para todos os fins, cabendo à
Administração diligenciar em caso de dúvida.
Portanto, devido a vedação de se exigir documentos autenticado, o
Decreto apenas dispôs sobre apresentação dos documentos via sistema.

Essa é, inclusive, a prática procedimental em todos os certames do país,
exceto da Prefeitura de TRINDADE/PE.

Tanto é que as únicas empresas interessadas em participar do certame
da Prefeitura de Trindade foram PRIME e TICKET, as quais foram surpreendidas pela
inabilitação do certame por falta de autenticação digital de documento poderia ter sido
verificada a autenticidade em sede de diligência, por exemplo.

Não restam dúvidas de que a exigência presente no edital é ilegal, a qual
será levada ao crivo do Tribunal de Contas do Estado para controle da legalidade e
possível restrição na competição do certame anterior.

V - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer se digne o i. pregoeiro a JULGAR
PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO a proceder as seguintes alterações:

i.

Conceder o prazo previsto na Lei n.º 10.520/02 de, no mínimo,
08

dias úteis de publicidade do edital,

contados da

disponibilização do mesmo;

ii.

Excluir a exigência de apresentação de Cópia autenticada
digitalmente, tendo em vista a vedação expressa da Lei n.º
13.726/18 e pelo Decreto n.º 10.024/19 não exigir cópia
autenticada;
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iii.

Republicar os termos do edital retificado, reabrindo-se os prazos
legais.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Santana de Parnaíba/SP, 23 de março de 2021.
Assinado de forma digital
por TIAGO DOS REIS
MAGOGA
Dados: 2021.03.23
19:21:20 -03'00'

_______________________________________________________
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Tiago dos Reis Magoga – OAB/SP 283.834
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
Consulente:
Preposto:
Destinatário:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Thiago dos Reis Magoga, Advogado OAB/SP-283.834 (não qualificado)
Por lei, a Pregoeira, pelo texto a Prefeita. (Indefinido)

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0DE1-6DE0-D973-606B.

DECISÃO
Ausência de assinatura qualificada. Consulta.
1.

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30, por meio de pedido de
impugnação acostados aos autos, neste despacho qualificado como simples
consulta, prestou as seguintes informações:
Afirma que o certame foi publicado dia 22 de
marco, segunda-feira (fl. 04, § 3), e terce
argumentos sobre a contagem de prazo de 08;
argumenta que há falha contratual na aplicação
da Lei Federal 13.979/2020, visto que
interpreta com base na cláusula 20.2 do edital
que o contrato terá duração de 12 meses,
contrariando o art. 4º-H da Lei Federal
13.979/2020;
Recorre a interpretação particular do texto do
art. 1º e terceiro, da Lei Federal 13.726/2018, e
mesmo grifando o inciso II do art. 3º da citada
forma, conclui em seu favor que “está
dispensado de apresentar cópia autenticada”.
(fl. 09, § 2º).
Afirma ainda que a impugnante e a empresa
TICKET fora surpreendida com o processo ora
fracassado por falta de autenticação digital.

Em sua interpretação, não resta dúvida que as
exigências são ilegais, e ainda afirma seu desejo
de levar ao Tribunal de Contas para o crivo para
controle de legalidade.
Sob tal ângulo, solicita a republicação do edital
por 08 dias e a extirpação da exigência de
autenticação dos documentos.
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2.

3.

4.

Primeiro é preciso dizer que o edital republicado é o mesmo da semana
passada, alterando-se somente o código de controle do sítio licitacoese.com.br, ou seja, a impugnante participou do certame anterior com este
mesmo edital, inclusive apresentando declaração de concordância com todas
as cláusula inclusive com os prazos. (doc. 001, p. 01). Ora, se a impugnante
participou de um certame e por erros grosseiros, administrativamente
inaceitável para uma empresa deste porte, podemos claramente concluir
quatro cenários. [01] a empresa não tem caixa para ter um gasto de
autenticidade digital de pouco mais de 500 reais para fazer frente e ganho a
um certame de aproximadamente 17 milhões ao longo de 60 meses o que fica
difícil compreender diante do exposto no balanço patrimonial. [02] a empresa,
afirma neste ato que fez uma declaração falta, em documento público
sacramentado no sistema do Banco do Brasil, e agora deseja alterar tal fato
possivelmente criminoso. [03] A empresa desconhece os procedimentos e não
compreende como proceder. [04] A empresa está zombando desta Comissão,
deste corpo jurídico e do ordenamento jurídico brasileiro e inclusive da nobre
Ordem dos Advogados do Brasil, por argumentos tão rasos e desconexo com
suas ações.
Como exposto no edital e inclusive informado no campo de mensagem do
sistema licitacoes-e, após o fracasso, o processo foi republicado dia 19 de
março, iniciando-se o cadastro das cotações dia 23, terça-feira. Contando dos
prazo da sua publicação, e seguindo o raciocínio do nobre Preposto, Sr.
Magoga, os cálculos matemáticos são perfeitamente previsíveis, aliás com
prazo bem superior ao preestabelecido.
Quanto ao argumento do suposto contrato por 12 meses, este não pode
prosperar, visto que a cláusula 20.2, também grifado pelo preposto, o que
presumimos que o mesmo deve ter lido, encontra-se a preposição até o que
indica que pode ser de 01 dia a 12 meses. Tal fato é tão nítido, cabendo apenas
a boa fé, verificar que na minuta do contrato a cláusula 6.1 não dispõe de
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5.

6.

7.

8.

prazo, pois o contrato será moldado de acordo com a necessidade. Ademais,
não é muito dizer que o rol de leis da fundamentação legal prevista na cláusula
1 do edital é exemplificativa, sendo destacada as normais mais importantes,
não sendo possível descrever o rol extensivo de leis e normais que são editadas
sobre a matéria de licitações e contratos, sendo uma aberração alguém usar tal
fato para sustentar um delírio ou um inconformismo de fracasso e provável
desconhecimento da lei.
No quesito de autenticidade de documentos, mais uma vez há um conflito
interno na recorrente. No processo fracassado na semana passada, como já
exposto sobre o caso, a recorrente concordou com o processo e ainda fez
declaração do fato, porém não apresentou intenção de recurso da decisão
desta pregoeira, o que nos arrebate para compreender em qual plano encontrase a empresa, visto que ela tinha o direito de questionar o julgamento da
Pregoeira. Ora, a concordância foi tão grande, que a PRIME passou a analisar
os documentos da TICKET e apontou a mesma inconsistência, conforme
registrado em mensagem direta.
Data venia, não parece plausível um profissional com inscrição em tão
respeitada classe profissional como a OAB, tecer um comentaria como tal
exposto na peça impugnatória (consultiva), sendo lógico que assim como em
um documento físico é necessário algum elemento que valide uma cópia, o
mesmo não muda nos documentos eletrônicos. É digno de nota que a Lei
Federal 8.666/1993 encontra-se em vigência, ou seja, sustentações em
descredibilizar seu texto em razão da época não condiz com a doutrina
majoritária.
A lei Federal nº 13.726/2018 traz a luz a possiblidade de autenticidade in loco,
com simples vistas. Ora, o Preposto usa tal argumento para afirma que o texto
da lei permite a dispensa da autenticidade – o texto dispensa a autenticidade
por cartório de notas, porém a mesma deve ser realizada por um servidor
público, em simples conferência com o original. Deixamos ciência que se a
recorrente desejar essa modalidade de autenticidade, poderá se deslocar até a
Prefeitura Municipal de Trindade/PE, portando os documentos originais, que
teremos o prazer em cumprir a previsão legal, porém só observo que
atualmente 100% dos nossos leitos estão ocupados, portando venham de
máscara, inclusive a corrida para licitar meios de comprar combustível visa
primariamente abastecer as ambulância.
Não é muito dizer, que a previsão do § 1º do art. 8º do Decreto Federal nº
10.024/2020, citado erroneamente (fl. 09, § 1º) trata de arquivos digitais e

9.
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10.

11.

12.
13.

registros digitais, porém deve-se observar que documentos digitais para dispor
de validade precisa observar a Lei Federal 14.063/2020.
Ainda é digno de nota que estamos respondendo a presente impugnação na
qualidade de consulta, somente para fins de transparência, já que o “Preposto”
parece não ter – mais uma vez, lido o edital e observado que a peça de uma
impugnação deve ser assinada nos termos da cláusula 7.1.4 e 7.1.6 e 7.2.
Diante do exposto, esclarecemos a empresa que o Preposto Já recebeu
instrução várias vezes de como apresentar documentos de impugnação, o
mesmo inclusive já apresentou Medida Cautelar no Tribunal de Contas de
Pernambuco.... fato que cabe a empresa tomar providências administrativas
para tamanha inobservância. Senhores, a assinatura qualificada pode ser até
gratuita se a problemática for financeira, o site portaldeassinaturas.com.br,
dispõe de pacote de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) por assinatura,
inclusive lhe presenteando os primeiros acesso com 05 assinaturas gratuitas.
Rogamos ao Preposto que leia o edital para evitar erros e vícios inaceitáveis,
como por exemplo a troca do nome da pregoeira pelo nome da Prefeita –
Nossos estagiários de nível médio não cometem tal erro.
Diante do exposto, indefiro os pedidos.
dê ciência a consulente.

Trindade/PE, 24 de março de 2021.

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeira
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ANEXO III DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOS
O MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 003/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 003/2021
ID LICITACOES-E N. º 862304
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E EQUIPARADA PARA A EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE CARTÃO MAGNÉTICO DE CONTROLE (AUTOGESTÃO) COM SISTEMA INFORMATIZADO VIA
INTERNET ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS
EM REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM TODO O PAÍS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE, PERNAMBUCO.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº
11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05340639/0001-30, NIRE: 3522455786, representada neste ato pela representante
legal, Sra. Sirlene Cardoso Minganti. Brasileira, casada, Analista de Licitação. Endereço: Rua Açu, nº 47,
Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021.
Portador do CPF nº: 260.464.618-80 e RG nº: 26.813.241-0 SSP-SP., FIRMO E DECLARO, para todos
os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem
coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo
de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda:

1. Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas Cláusulas, tendo plena
consciências dos prazos legais para discordância;
2. Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e
compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299 do Código
Penal Brasileiro;
3. Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são verdadeiros, e compreendo
que se falso for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código
Penal Brasileiro;
4. Que os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais,
taxas, contribuições, despesas e custos;
5. Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação prevista no art. 95
da Lei nº. 8.666/93, neste certame;
6. Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se enquadre nos
impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
7. Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que a entrega em
quantidades maiores do que as estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a
administração, não cabendo realizar qualquer cobrança;
8. Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos
acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa e seus sócios, para fins de
verificar a veracidade de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil –
RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores
responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza,
nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;
9. Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos diligenciados pelo
Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o Imposto de Renda, com a finalidade de
comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de
habilitação, tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco,
investimentos, e demais documentos que a administração publicar entender cabível solicitar.

10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando
as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação de assinar a ATA
de Registro de Preço ou o Contrato, poderá ser penalizado com suspensão de licitar com o
Município pelo prazo de 12 (doze) meses, com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras penalidades
decorrentes de processo administrativo ou judicial
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com a administração pública
e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos
Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de
corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção
Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal
n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto,
“Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente
Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar
ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de
valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos
atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas
de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem
de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n°
9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.
15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em
geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e
integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever
treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate
à corrupção.
16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou
processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou
de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá,
direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame,
assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e
julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis
Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa
para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a
Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa,
da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86 a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n.
8.137/90 – Crimes de Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira
independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que
declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação
específica.

22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
Santana de Parnaíba/SP, 19 de março de 2021.
SIRLENE
Assinado de forma digital
por SIRLENE CARDOSO
CARDOSO
MINGANTI:26046461880
MINGANTI:26046 Dados: 2021.03.19
08:11:50 -03'00'
461880

______________________________________________
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ nº. 05.340.639/0001-30
SIRLENE CARDOSO MINGANTI – PROCURADORA
CPF nº: 260.464.618-80 e RG nº: 26.813.241-0 SSP-SP- (19) 3518-7021
licitacao@primebeneficios.com.br

24/03/2021

RE: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Impugnação ao Edital - Prefeitura de Trindade - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

RE: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Impugnação ao Edital - Prefeitura de Trindade
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Comissão de Licitações e Pregoeiro
tiago.magoga@primebeneficios.com.br

RE: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Impugnação ao Edital - Prefeitura de Trindade
24/03/2021 | 18:44
24/03/2021 | 18:44
Edicao-005-... .pdf 17.53 MB

Segue decisão tornada pública no Diário Oficial do município, disponível no sítio www.trindade.pe.gov.br
bons negócios,
Atenciosamente,
RENATA LINS
Pregoeira.
RAIMUNDO ALVES LIRA
Assessor Técnico
http://lattes.cnpq.br/3546834401748517

De: "Tiago dos Reis Magoga" <tiago.magoga@primebeneficios.com.br>
Enviada: 2021/03/23 19:24:49
Para: licitacao@trindade.pe.gov.br
Cc: licitaprime@primebeneficios.com.br
Assunto: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Impugnação ao Edital - Prefeitura de Trindade
Boa tarde, sra. Hebe da Silva Rodrigues Nascimento – Pregoeira

Nos termos do edital e da lei que rege o certame, encaminho tempestivamente impugnação aos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º
03/2021.

Aguardo resposta no prazo legal.
Atenciosamente.

Tiago dos Reis Magoga
Juridico
Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial Campinas – SP
F: (19) 3518 7000
tiago.magoga@primebeneficios.com.br

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=56b0f15f75b405dab8ac4fb34edc14fc#/webmail/0//SENT/page:1/NDczOA
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NIRE

35224557865

CNPJ

05.340.639/0001-30

Número de Ordem

12

Natureza do Livro

LIVRO DIARIO/ RAZAO

Município

Santana de Parnaíba

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

10/08/2010

Data de encerramento do exercício social

31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

89622

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Natureza do Livro

LIVRO DIARIO/ RAZAO

Número de ordem

12

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

89622

Data de inicio

01/01/2019

Data de término

31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.96.4B.D1.7E.F1.D1.0C.C2.CE.C7.E1.92.C5.30.D7.F9.02.28.28-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

ATIVO

R$ 41.287.954,07

R$ 52.106.313,59

ATIVO CIRCULANTE

R$ 38.461.253,71

R$ 50.904.117,60

DISPONIBILIDADE

R$ 10.188.651,89

R$ 8.057.816,84

CAIXA

R$ 9.870,47

R$ 9.861,99

CAIXA

R$ 9.870,47

R$ 9.861,99

R$ 15.952,29

R$ 45,00

R$ 1,00

R$ 1,00

CONTA ITAU 06222-4 (Terc. 078194)

R$ 11.434,11

R$ 10,00

CONTA ITAU 09490-5 (Terc. 078247)

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.507,18

R$ 24,00

R$ 10.162.829,13

R$ 8.047.909,85

R$ 181.185,69

R$ 584.194,84

R$ 4.191.975,85

R$ 2.291.722,66

R$ 579.831,64

R$ 10.880,52

R$ 1.248.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.040,18

CONTA ITAU 06222-4 (Terc. 078194)

R$ 22.084,16

R$ 118.738,94

CONTA ITAU 09490-5 (Terc. 078247)

BANCOS C/ MOVIMENTO
BANCO BRADESCO S/A

CONTA 13-000931- 2 - BANCO
SANTANDER SA (Terc. 077521)
CONTA 13-001415-8 BANCO
SANTANDER (Terc. 105727)
BANCO C.E.F.
CONTA 86151-0 - BANCO DO BRASIL S/A
(Terc. 077519)
CONTA 93526-3 - BANCO DO BRASIL S/A
(Terc. 077520)
BANCO BANESTES
APLICACOES FINANCEIRAS
BRADESCO APLIC
APLIC 86151-0 - BANCO DO BRASIL S/A
(Terc. 077523)
APLIC.93526-3 - BANCO DO BRASIL
(Terc. 077533)
BRASIL APLICAÇAO
CONTA 86151-0 - BANCO DO BRASIL S/A
(Terc. 077519)

R$ 8.608,42

R$ 1.538,65

CONTA 13-001415-8 BANCO
SANTANDER (Terc. 105727)

R$ 0,00

R$ 13.266,85

APLIC. CX. ECON. FEDERAL

R$ 3.432.534,53

R$ 2.079.084,44

APLICACAO CDB CAIXA ECONOMICA
FEDERAL (Terc. 088916)

R$ 459.266,25

R$ 997.768,46

(-) (-)REND. APLICAÇAO FINANCEIRA

R$ (9.266,25)

R$ (60.980,89)

APLICACAO SANTANDER

R$ 48.608,84

R$ 2.010.655,20

R$ 3.263.516,67

R$ 6.216.984,30

TITULOS A RECEBER

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ 3.263.516,67

R$ 6.216.984,30

R$ 0,00

R$ 1.200.000,00

R$ 303.246,16

R$ 303.246,16

R$ 480.000,00

R$ 480.000,00

R$ 2.480.270,51

R$ 4.233.738,14

R$ 25.009.085,15

R$ 36.629.316,46

R$ 593,64

R$ 865,81

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE

R$ 0,00

R$ 0,00

CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE

R$ 0,00

R$ 0,00

PIS RETIDO NA FONTE

R$ 0,00

R$ 0,00

COFINS RETIDO NA FONTE

R$ 0,00

R$ 0,00

ISSQN A COMPENSAR

R$ 0,00

R$ 0,00

INSS A COMPENSAR

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 593,64

R$ 593,64

R$ 0,00

R$ 272,17

R$ 2.941.177,44

R$ 3.110.534,26

CLIENTES LETRA "A"
LOOP VANTAGENS E BENEFICIOS LTDA
(Terc. 140855)
PAITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(Terc. 011667)
RODRIGO MANTOVANI (Terc. 041846)
COMISSÕES A RECEBER
DIREITOS A RECEBER
DIREITOS A RECEBER - IMPOSTOS

TRIBUTOS PAGOS A MAIOR
IRRF S/APLIC.FINANC. COMPENSAR
ADIANTAMENTOS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.917,91

R$ 34.420,74

ADIANT. RESCISAO CONTRATUAL

R$ 0,00

R$ 0,00

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.931.259,53

R$ 3.076.113,52

R$ 22.067.314,07

R$ 33.517.916,39

R$ 6.306,35

R$ 0,00

R$ 15.083,37

R$ 39.816,17

R$ 1.500,00

R$ 4.089,51

R$ 22.040.104,09

R$ 33.474.010,71

R$ 4.320,26

R$ 0,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

R$ 2.826.700,36

R$ 1.202.195,99

IMOBILIZADO

R$ 2.457.915,63

R$ 833.411,26

BENS IMOBILIZADOS

R$ 3.167.449,14

R$ 1.538.416,15

R$ 137.012,88

R$ 137.012,88

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO DE FERIAS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
OUTROS DIREITOS
ALUGUEIS A RECEBER
C/C CONSÓRCIO
ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM
REPASSE A RECEBER
TITULO DE CAPITALIZACAO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 365.222,90

R$ 365.222,90

VEICULOS

R$ 240.196,37

R$ 240.196,37

TERRENOS

R$ 66.000,00

R$ 66.000,00

R$ 513.731,03

R$ 534.698,04

R$ 1.650.000,00

R$ 0,00

R$ 91.325,08

R$ 91.325,08

R$ 100.443,88

R$ 100.443,88

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
IMÓVEIS
EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS
BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERC.

R$ 3.517,00

R$ 3.517,00

(-) (-)DEPREC.DE BENS IMOBILIZADOS

R$ (709.533,51)

R$ (705.004,89)

(-) (-)DEPREC.ACUM.- MAQ.E EQUIP.

R$ (83.864,72)

R$ (97.565,00)

R$ (114.205,12)

R$ (150.723,16)

R$ (76.325,03)

R$ (124.365,11)

(-) (-)DEPREC.ACUM.- EQUIP.DE INFO

R$ (205.432,49)

R$ (260.994,29)

(-) (-)DEP.ACUM.EQUIP.PROC. DADOS

R$ (39.574,86)

R$ (57.840,18)

(-) (-)DEP.ACUM BENF IMOV TERCEIRO

R$ (8.616,85)

R$ (12.633,01)

R$ (532,54)

R$ (884,14)

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

(-) (-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTEN
(-) (-)DEPREC.ACUM.- VEICULOS

(-) (-)DEPREC.ACUM.- COMUNICACAO

R$ (180.981,90)

R$ 0,00

INTANGIVEL

R$ 368.784,73

R$ 368.784,73

BENS INTANGIVEIS

R$ 368.784,73

R$ 368.784,73

SISTEMAS APLICATIVOS- SOFTWARE

R$ 368.784,73

R$ 368.784,73

PASSIVO

R$ 41.287.954,07

R$ 52.106.313,59

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 20.275.422,22

R$ 26.172.848,17

OBRIGACOES C/ FORNECEDORES

R$ 162.769,36

R$ 206.628,10

FORNECEDORES

R$ 162.769,36

R$ 206.628,10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

(-) (-)DEPREC.ACUM.-IMOVEIS

ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A (Terc.
115149)
ADABO & BARRETO ESCRITORIO DE
ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (Terc.
124553)
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS
LTDA (Terc. 000591)
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA LTDA ME (Terc. 087664)
AIROSTO MILA PEIXORO ADVOGADOS
ASSOSSIADOS (Terc. 093326)
ALERTE AUTOMATIZACAO DE LEITURA
E RECORTE DE DIARIOS LTDA (Terc.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

028470)
ALEXANDRE & TRINDADE COMERCIO E
INSTALAÇÃO DE FILTROS DE AGU (Terc.
124554)

R$ 0,00

R$ 840,00

ALGAR MULTIMIDIA S/A (Terc. 005460)

R$ 0,00

R$ 4.360,55

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 299,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.084,99

R$ 2.130,32

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.597,32

R$ 0,00

R$ 492,20

R$ 3.754,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 145,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.765,00

R$ 140,00

R$ 705,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 110,00

R$ 2.311,71

R$ 2.049,65

R$ 449,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 464,00

R$ 241,00

R$ 73.947,91

R$ 132.410,56

ANGELLO MARCELLO TRIBUTINO
COSTA 00803055471 (Terc. 097552)
ANTONIO C. LUCCHESI BENVENIDO
MARTELINHO EPP (Terc. 071296)
AOVS Sistemas de Informatica S.A (Terc.
090119)
Atlantica Hotels International Brasil Ltda
(Terc. 016201)
AUDATEX BRASIL BRASIL SERVIÇOS
(Terc. 133834)
AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
(Terc. 042285)
AUTO POSTO GASCROMA COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES (Terc.
108470)
AWG BRASIL LTDA (Terc. 078245)
AZUL LINHAS AER. BRAS. S.A
VIRACOPOS (Terc. 006139)
BARCELLOS, TUCUNDUVA ADVOGADOS. (Terc. 056159)
BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA (Terc. 006140)
BENTO DE SOUZA ADVOGADOS
ASSOCADOS (Terc. 108448)
BONETTI E MENDES COMUNICACAO E
SUSTENTABILIDADER LTDA ME (Terc.
057153)
BRECAR SERVICOS E PECAS LTDA
(Terc. 111070)
BRUDOVAN PNEUS LDTA - NORTE SUL
(Terc. 038460)
C. COSTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA EPP (Terc. 067867)
Camp Tec Audio e Video Ltda -ME (Terc.
114906)
CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA (Terc. 020596)
CANAC DEDETIZADORA E
DESENTUPIDORA LTDA ME (Terc. 091845)
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA (Terc.
037996)
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS
ESCOLA CIEE (Terc. 091849)
CESVI-BRASIL CENTRO DE

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.96.4B.D1.7E.F1.D1.0C.C2.CE.C7.E1.92.C5.30.D7.F9.02.28.28-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

EXPERIMENTACAO E SEGURANCA VIARIA
LTD (Terc. 064723)
CMT PAULINIA COM. E MANUTENCAO
DE TANQUE LTDA (Terc. 019114)
COLHETUDO SERVIÇO DE LIMPEZA
LTDA ME (Terc. 087135)
COMBASE COML (Terc. 000718)
COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME (Terc.
105497)
DANIEL VANIR PRANDO 11918079838
(Terc. 082854)
DEBORA ELAINE PENTEADO
22499712856 (Terc. 087139)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL
LTDA (Terc. 014977)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL
LTDA (Terc. 084449)
Delmond Hotel (Terc. 065773)
DGLNET ISAT TECNOLOGIA LTDA - EPP
(Terc. 064727)
E.F. CAVALCANTE GASTRONOMIA E
EVENTOS (Terc. 100545)
EDILAINE PRANDO 22132417830 (Terc.
078235)
EDINETE BARBOSA DE COSTA (Terc.
120027)
ELEVADORES OTIS LTDA (Terc. 066773)
ENZO MOTA FERREIRA 04034548673
(Terc. 094810)
EURO TELECOM EIRELI - EPP (Terc.
078250)
FERREIRA NETTO ADVOGADOS (Terc.
139174)
FIALFA MECANICA E COMERCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA ME (Terc. 086275)
FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (Terc. 006077)
FITCARD LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA - ME (Terc. 056174)
FLAVIO MORAES DIAS SANTOS
38392169824 (Terc. 100546)
FORNECEDORES
GERMANO SILVA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS (Terc. 083115)
GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E
BRINQUEDOS LTDA - EPP (Terc. 060004)
GISELI MESCHIATTI 22473472823 (Terc.
097615)

Saldo Final

R$ 0,00

R$ 2.193,80

R$ 260,00

R$ 0,00

R$ 399,04

R$ 122,23

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6.871,04

R$ 0,00

R$ 3.196,98

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 359,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 130,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.100,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.770,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 399,83

R$ 399,83

R$ 0,00

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

GSM COMERCIO DE AR
CONDICIONADO LTDA ME (Terc. 072233)
GUARD LUX DO BRASIL EIRELI - EPP
(Terc. 038148)
GUARULHOS - C C CASA E
CONSTRUCAO LTDA (Terc. 014244)
IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA
EPP (Terc. 043619)
IMPRIMUS COM DE FOLHINHAS E
BRINDES LTDA (Terc. 042361)
INOVA IT COMERCIO E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES LTDA ME (Terc.
014975)
IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA
BANNER (Terc. 120022)
J.R.S VICINANÇA SERVIÇOS
CONTABEIS LTDA ME (Terc. 006141)
JOSE MARIA DE ALMEIDA CESAR (Terc.
053135)
JOSE MARIA GOMES DA COSTA (Terc.
105408)
JOSE MARIA GOMES DA COSTA (Terc.
133835)
JUAREZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI
(Terc. 111072)
K R HANNA ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE ESCRITORIOS ME
(Terc. 085774)
KADAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
(Terc. 060030)
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA
(Terc. 002592)
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
(Terc. 000555)
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS
EIRELI (Terc. 133836)
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
S.A. (Terc. 043177)
MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA NETO
03510345100 (Terc. 083141)
MARCA DA AGUA PURIFICADORES
LTDA - EPP (Terc. 033031)
MARCIUS DOS SANTOS SALVE (Terc.
008082)
MARCOS MEDEIROS CORDEIRO
63809621315 (Terc. 090122)
MEGA COMBUSTIVEIS SISTEMAS
CORPORATIVOS LTDA - ME (Terc. 044974)
MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
(Terc. 020392)
MULTICAMP TELECOMUNICACOES

Saldo Final

R$ 590,00

R$ 0,00

R$ 115,30

R$ 0,00

R$ 9.147,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.055,80

R$ 1.416,27

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.037,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.598,60

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 807,40

R$ 1.458,70

R$ 0,00

R$ 407,15

R$ 8.197,95

R$ 13.689,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 60,00

R$ 737,00

R$ 0,00

R$ 4.493,54

R$ 71,94

R$ 1.144,84

R$ 1.217,07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

LTDA (Terc. 000706)
NEWGLASS AUTOPECAS LTDA. (Terc.
029263)

R$ 225,00

R$ 0,00

R$ 5.338,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 16.787,79

R$ 0,00

R$ 2.695,25

R$ 0,00

R$ 1.349,00

R$ 1.078,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 215,00

R$ 0,00

R$ 1.395,45

R$ 0,00

SENIOR SISTEMAS S/A (Terc. 133403)

R$ 0,00

R$ 0,00

SERASA S.A (Terc. 071754)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.246,92

R$ 1.726,27

R$ 2.472,03

R$ 4.080,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 800,00

R$ 72,80

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

NTK SOLUTIONS LTDA (Terc. 072230)
OKI & OKI PADARIA E CONFEITARIA
LTDA - ME (Terc. 133830)
PAYTEC TECNOLOGIA EM
PAGAMENTOS LTDA (Terc. 019093)
PEDRO MORAES DA SILVA JUNIOR
0230693486 (Terc. 078255)
PRIME COFFEE COM, MAN. E LOC. DE
MAQ P. CAFE LTDA (Terc. 084308)
RODOLFO HIROSE 79719732504 (Terc.
094809)
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ19
(Terc. 085453)
SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (Terc.
007476)

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
(Terc. 053289)
SND DISTRIBUICAO
PROD.INFORMATICA LTDA (Terc. 000361)
STARHOUSE INFORMATICA LTDA - E.PP
(Terc. 016672)
START ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL E FINANCEIRA LTDA (Terc.
082858)
THERMCOLD COMERCIO DE SISTEMAS
DE CLIMATIZAÇÃO LIMITADA ME (Terc.
094808)
TKLA GRAFICA DIGITAL LTDA ME (Terc.
062438)
TOTAL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS
PARA ESCRITORIO LTDA - EPP. (Terc.
002902)
TP PEDRO CINEMA E FOTOGRAFIA ME
(Terc. 087136)
U P DA SILVA ENGENHARIA E
CONTABILIDADE ME (Terc. 090121)
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO (Terc. 000005)
UNIODONTO DE CAMPINAS
COOPERATIVA ODONTOLOGICA (Terc.
014663)
VERA NILSA PRANDO 12040919864
(Terc. 082857)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

VIRTUA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
(Terc. 100556)

Saldo Final
R$ 0,00

R$ 458,10

R$ 279,00

R$ 0,00

R$ 3.950,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 484,25

R$ 0,00

R$ 0,00

OBRIGACOES SOCIAIS

R$ 387.957,62

R$ 564.220,38

OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER

R$ 387.957,62

R$ 564.220,38

INSS A RECOLHER

R$ 49.559,38

R$ 82.318,60

PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER

R$ 11.198,22

R$ 18.173,47

COFINS A RECOLHER

R$ 51.684,09

R$ 83.877,99

FGTS A RECOLHER

R$ 11.117,15

R$ 25.343,20

R$ 240.409,50

R$ 293.356,33

R$ 388,89

R$ 388,89

R$ 0,00

R$ 308,00

PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

R$ 12.628,57

R$ 36.189,93

IRRF S/FOLHA A RECOLHER

R$ 10.971,82

R$ 24.263,97

OBRIGACOES C/ IMPOSTO

R$ 707.355,45

R$ 911.742,23

OBRIG. C/ IMPOSTOS A RECOLHER

R$ 707.355,45

R$ 911.742,23

IRRF A RECOLHER

R$ 6.187,62

R$ 21.910,31

IRPJ A RECOLHER

R$ 647.642,08

R$ 799.027,00

R$ 53.525,75

R$ 90.804,92

R$ 0,00

R$ 0,00

OBRIGACOES TRABALHISTAS

R$ 9.556,00

R$ 9.768,02

OBRIGACOES TRABALHISTAS

R$ 9.556,00

R$ 9.768,02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.556,00

R$ 9.768,02

PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

R$ 0,00

R$ 0,00

13o. SALARIO A PAGAR

R$ 0,00

R$ 0,00

OUTRAS OBRIGACOES

R$ 19.007.783,79

R$ 24.480.489,44

OBRIGACOES DIVERSAS

R$ 19.007.783,79

R$ 24.480.489,44

WAL MART BRASIL LTDA (Terc. 041854)
WILTON LIMA DO NASCIMENTO - ME
(Terc. 093464)
XME - SERVICOS EM INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA LTDA - ME
(Terc. 023310)
ZUM GRAFICA DIGITAL LTDA ME (Terc.
023963)

CONTR.SOCIAL A RECOLHER
CONT ORGÃO CLASSE A RECOLHER
INSS S/NF A RECOLHER

ISSQN A RECOLHER
ISS RETIDO A RECOLHER

SALARIOS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ 16.135,29

R$ 22.474,49

R$ 14,69

R$ 214,64

R$ 18.514,97

R$ 76.700,34

R$ 160.000,00

R$ 48.000,00

R$ 18.813.118,84

R$ 24.333.099,97

PASSIVO NAO CIRCULANTE

R$ 0,00

R$ 0,00

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

R$ 0,00

R$ 0,00

FINANCIAMENTOS DE RECURSOS

R$ 0,00

R$ 0,00

OUTRAS CONTAS

R$ 0,00

R$ 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 21.012.531,85

R$ 25.933.465,42

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 21.012.531,85

R$ 25.933.465,42

CAPITAL SOCIAL

R$ 8.850.000,00

R$ 10.000.000,00

CAPITAL SOCIAL

R$ 8.850.000,00

R$ 10.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS

R$ 11.012.531,85

R$ 15.933.465,42

LUCROS ACUMULADOS

R$ 5.515.975,64

R$ 1.843.768,86

LUCRO ACUMULADO EXERCICIO

R$ 6.152.772,43

R$ 14.089.696,56

ALUGUEIS A PAGAR
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
TELEFONE A PAGAR
EMPRESTIMOS
REPASSE A PAGAR

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (656.216,22)

R$ 0,00

RESULTADO DO EXERCICIO

R$ 0,00

R$ 0,00

RESULTADO DO EXERCICIO

R$ 0,00

R$ 0,00

FUTURO AUMENTO CAPITAL

R$ 1.150.000,00

R$ 0,00

FUTURO AUMENTO CAPITAL

R$ 1.150.000,00

R$ 0,00

DISTRIBUICAO DE LUCROS
(-) AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Valor Inicial

Valor Final

RECEITA BRUTA

R$ 39.980.552,11

VENDA DE SERVIÇOS

R$ 39.924.954,62

RECEITAS DE ALUGUEIS

R$ 55.597,49

(-) DEDUCOES DAS VENDAS

R$ (2.302.718,15)

(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS

R$ (1.197.748,64)

(-) PIS S/VENDAS SERVICOS

R$ (259.512,23)

(-) PIS S/ALUGUEL

R$ (361,36)

(-) COFINS S/ALUGUEL

R$ (1.667,92)

(-) ISSQN

R$ (843.428,00)

RECEITA LIQUIDA

R$ 37.677.833,96

(-) CUSTOS

R$ (12.231.472,56)

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS

R$ (12.231.472,56)

LUCRO BRUTO

R$ 25.446.361,40

(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

R$ (6.954.032,68)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (6.722.095,69)

DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 1,16

RECEITAS FINANCEIRAS

R$ 225.729,71

(-) DESPESAS COMERCIAIS

R$ (4.177,03)

(-) DOAÇÕES/BRINDES

R$ (453.500,00)

JUROS ATIVOS

R$ 9,17

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

R$ 18.492.328,72

(-) CSLL

R$ (1.171.755,57)

(-) IRPJ

R$ (3.230.876,59)

LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO

R$ 14.089.696,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.96.4B.D1.7E.F1.D1.0C.C2.CE.C7.E1.92.C5.30.D7.F9.02.28.28-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Capital Subscrito (R$)
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8.850.000,00
1.150.000,00
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19.862.531,85
1.150.000,00
14.089.696,56
(-)9.168.762,99
25.933.465,42

Total (R$)

Página 1 de 1

14.089.696,56
(-)9.168.762,99
15.933.465,42

11.012.531,85

Número de Ordem do Livro: 12

5. Lucros Acumulados (R$)

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.96.4B.D1.7E.F1.D1.0C.C2.CE.C7.E1.92.C5.30.D7.F9.02.28.28-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Saldo Inicial em 01.01.2019
Aumento de Capital
Lucro Líquido de Exercício
Dividendos
Saldo Final em 31.12.2019
Notas

Histórico

Período Selecionado:

CNP 05.340.639/0001-30

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

NIRE
35224557865

05.340.639/0001-30

NOME EMPRESARIAL
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO

01/01/2019 a 31/12/2019
NÚMERO DO LIVRO

LIVRO DIARIO/ RAZAO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

12

29.96.4B.D1.7E.F1.D1.0C.C2.CE.C7.E1.92.C5.30.D7.F9.02.28.28

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

Contabilista
Signatário da ECD com e-CNPJ ou ePJ

CPF/CNPJ

Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO

NOME

JOSE ROBERTO
480757981117606936
VICINANCA
3
FILHO:82019908891
PRIME CONSULTORIA E
423149826153038626
ASSESSORIA
816384237825992646
05340639000130
EMPRESARIAL
94
LTDA:05340639000130
82019908891

NÚMERO DO RECIBO:
29.96.4B.D1.7E.F1.D1.0C.C2.CE.C7.E1
.92.C5.30.D7.F9.02.28.28-0

VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL
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ANEXO III DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOS
O MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 003/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 003/2021
ID LICITACOES-E N. º 862304
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E EQUIPARADA PARA A EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE CARTÃO MAGNÉTICO DE CONTROLE (AUTOGESTÃO) COM SISTEMA INFORMATIZADO VIA
INTERNET ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS
EM REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM TODO O PAÍS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE, PERNAMBUCO.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº
11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05340639/0001-30, NIRE: 3522455786, representada neste ato pelo Sr. JOÃO
MARCIO OLIVEIRA FERREIRA - SOCIO PROPRIETÁRIO- brasileiro, casado, empresário, portador do RG
nº 20.907.947-2 e CPF nº 186.425.208-1. Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial
– Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. Portador do CPF nº: 260.464.618-80 e
RG nº: 26.813.241-0 SSP-SP, FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira
responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude,
estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de
forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação do art. 4º,
inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda:

1. Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas Cláusulas, tendo plena
consciências dos prazos legais para discordância;
2. Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e
compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299 do Código
Penal Brasileiro;
3. Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são verdadeiros, e compreendo
que se falso for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código
Penal Brasileiro;
4. Que os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais,
taxas, contribuições, despesas e custos;
5. Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação prevista no art. 95
da Lei nº. 8.666/93, neste certame;
6. Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se enquadre nos
impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
7. Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que a entrega em
quantidades maiores do que as estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a
administração, não cabendo realizar qualquer cobrança;
8. Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos
acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa e seus sócios, para fins de
verificar a veracidade de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil –
RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores
responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza,
nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;
9. Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos diligenciados pelo
Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o Imposto de Renda, com a finalidade de
comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

habilitação, tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco,
investimentos, e demais documentos que a administração publicar entender cabível solicitar.
Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando
as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação de assinar a ATA
de Registro de Preço ou o Contrato, poderá ser penalizado com suspensão de licitar com o
Município pelo prazo de 12 (doze) meses, com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras penalidades
decorrentes de processo administrativo ou judicial
Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com a administração pública
e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos
Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de
corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção
Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal
n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto,
“Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente
Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar
ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de
valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos
atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas
de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem
de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n°
9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.
Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em
geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e
integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever
treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate
à corrupção.
Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou
processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou
de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis.
Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá,
direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame,
assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e
julgado.
Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis
Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa
para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a
Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei.
Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa,
da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86 a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n.
8.137/90 – Crimes de Ordem tributária.
Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira
independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que
declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto

naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação
específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
Santana de Parnaíba/SP, 25 de março de 2021.

JOAO MARCIO OLIVEIRA
FERREIRA:18642520817

Assinado de forma digital por
JOAO MARCIO OLIVEIRA
FERREIRA:18642520817
Dados: 2021.03.25 16:28:37 -03'00'
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

05.340.639/0001-30
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

17/10/2002

NOME EMPRESARIAL

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

CALC CANOPO

11

ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

06.541-078

ALPHAVILLE

SANTANA DE PARNAIBA

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CONTATO@PRIMEBENEFICIOS.COM.BR

(11) 4154-2398

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 01/03/2021 às 08:38:06 (data e hora de Brasília).
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Consulta Pública ao Cadesp

Cadastro de Contribuintes de ICMS Cadesp

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Código de controle da consulta: 6b054e5a-e67c-4ad0-a39f-6450f92bb418

Estabelecimento
IE: 623.051.405.115
CNPJ: 05.340.639/0001-30
Nome Empresarial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço
Logradouro: CALCADA CANOPO
Nº: 11

Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CEP: 06.541-078

Bairro: ALPHAVILLE

Município: SANTANA DE PARNAIBA

UF: SP

Informações Complementares
Situação Cadastral: Ativo

Data da Situação Cadastral: 31/08/2011

Ocorrência Fiscal: Ativa

Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividade Econômica: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Informações NF-e
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/07/2012
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.
Versão: 3.92.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(gd0cacrb5pvb1etjosqqnv1a))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:13 do dia 01/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2021.
Código de controle da certidão: 1C56.6A26.8F24.6EEA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 05.340.639/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

21030002356-00

Data e hora da emissão

01/03/2021 08:40:50

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.340.639

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Certidão nº

28901759

Data e hora da emissão

15/03/2021 08:11:04

Validade

30

(TRINTA)

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 1980/2021 - VIA WEB
Razão Social ....:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF Nº .....:05.340.639/0001-30
Inscrição Atual..:72270
Logradouro ......:CALÇ CANOPO 11 ANDAR 2 SALA 3
Bairro ..........:ALPHAVILLE C A2
Cidade...........:SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP .............:06541-078

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias
CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,
que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta prefeitura,
débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.
CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municípal na cobrança de débitos que venham a ser
apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta
certidão.
SEGUNDA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2021
Validade desta Certidão: 90 dias.

A autenticidade desta certidão poderá ser
confirmada na página da Prefeitura de Santana de
Parnaíba, no Endereço:
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Certidão expedida gratuitamente.

Informações para Verificação de Autenticidade:
Inscrição Cadastral
Número de Controle
Data da Emissão
Hora da Emissão

: 72270
: 5232347226399749
: 01/03/2021

: 08:43:37

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Profº Max Zendron, 77 - Jd. Profº Benoá - Santana de Parnaíba/SP - Cep. 06502-050
(11) 4622-7400 - www.santanadeparnaiba.sp.gov.br> / smf.nat@santanadeparnaiba.sp.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 05.340.639/0001-30
Certidão nº: 7491587/2021
Expedição: 01/03/2021, às 08:41:38
Validade: 27/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ
E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.340.639/0001-30 , NÃO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.
SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.
A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.
EMPRESA
NIRE

REGISTRO

35224557865

DATA DA CONSTITUIÇÃO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

PRAZO DE DURAÇÃO

10/08/2010

03/07/2002

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL

TIPO JURÍDICO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

SOCIEDADE LIMITADA

C.N.P.J.

ENDEREÇO

NÚMERO

05.340.639/0001-30

CALCADA CANOPO

11

COMPLEMENTO

2 ANDAR - SAL

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

MOEDA

VALOR CAPITAL

ALPHAVILLE

SANTANA DE PARNAIBA

SP

06541-078

R$

10.000.000,00

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA
ENDEREÇO

NÚMERO

RUA DAS ABELIAS

1414

COMPLEMENTO

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

ALPHAVILLE DOM PEDR

CAMPINAS

SP

13097-173

CPF

CARGO

QUANTIDADE COTAS

186.425.208-17

SÓCIO E ADMINISTRADOR

5.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

RODRIGO MANTOVANI
ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

RUA JOAO LOPES VIEIRA

81

AP 44

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

RES VILA BELLA DOM

CAMPINAS

SP

13087-734

CPF

CARGO

QUANTIDADE COTAS

159.882.778-29

SÓCIO E ADMINISTRADOR

5.000.000,00

FILIAIS
NIRE

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

CNPJ
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35904344818

05.340.639/0002-10

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

RUA ACU

47

TERREO/1 PAV

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

LOTEAMENTO ALPHAVIL

CAMPINAS

SP

13098-335

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO
DATA

NÚMERO

10/12/2020

509.070/20-6
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/05/2020. DA ORDEM DO DIA: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E
DELIBERAR SOBRE O BALANCO PATRIMONIAL E O DE RESULTADO ECONOMICO RELATIVO AO EXERCICIO ENCERRADO DO
ANO DE 2019;

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224557865
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/03/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta
Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 147917106, segunda-feira, 1 de março de 2021 às 08:42:36.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.
AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS
SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.
SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.
A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE
WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.
EMPRESA
NIRE

REGISTRO

35224557865

DATA DA CONSTITUIÇÃO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

PRAZO DE DURAÇÃO

10/08/2010

03/07/2002

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL

TIPO JURÍDICO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

SOCIEDADE LIMITADA

C.N.P.J.

ENDEREÇO

NÚMERO

05.340.639/0001-30

CALCADA CANOPO

11

COMPLEMENTO

2 ANDAR - SAL

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

MOEDA

VALOR CAPITAL

ALPHAVILLE

SANTANA DE PARNAIBA

SP

06541-078

R$

10.000.000,00

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA
ENDEREÇO

NÚMERO

RUA DAS ABELIAS

1414

COMPLEMENTO

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

ALPHAVILLE DOM PEDR

CAMPINAS

SP

13097-173

CPF

CARGO

QUANTIDADE COTAS

186.425.208-17

SÓCIO E ADMINISTRADOR

5.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

RODRIGO MANTOVANI
ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

RUA JOAO LOPES VIEIRA

81

AP 44

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

RES VILA BELLA DOM

CAMPINAS

SP

13087-734

CPF

CARGO

QUANTIDADE COTAS

159.882.778-29

SÓCIO E ADMINISTRADOR

5.000.000,00

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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DENOMINAÇÕES ANTERIORES
PRIME ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

OUTROS ARQUIVAMENTOS
DATA

NÚMERO

10/08/2010
TRANSFORMADA DE SOCIEDADE CIVIL. EMPRESA ANTERIORMENTE REGISTRADA NO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS DE
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS E TITULOS E DOCUMENTOS BRANCA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA DA COMARCA DE
MONTE SANTO DE MINAS/MG SOB REGISTRO N 294 EM 17/10/2002.
INCLUSÃO DE CNPJ 05.340.639/0001-30
DATA

NÚMERO

15/03/2011

063.078/11-9
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PRIME ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO,
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

15/03/2011

806.386/11-3
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

DATA

NÚMERO

14/07/2011

244.915/11-8
REGISTRO BALANCO EXERCICIO 2010

DATA

NÚMERO

14/05/2012

151.525/12-2
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 1.600.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS MIL REAIS).
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO MANTOVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 159.882.778-29,
RG/RNE: 20103621 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR JOAO VALENTE DO COUTO, 305, CASA 02, JARDIM SANTA GENEBR,
CAMPINAS - SP, CEP 13080-040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 800.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
186.425.208-17, RG/RNE: 20.907.947 - SP, RESIDENTE À AV. OSWALDO VON ZUBEN, 51, CASA 03 COND., PARQUE DA HIPICA,
CAMPINAS - SP, CEP 13092-616, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 800.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

03/07/2012

227.072/12-1
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 2 de 6

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS,
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
DATA

NÚMERO

13/11/2012

457.876/12-8
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 2.600.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS MIL REAIS)CAPITAL INTEGRALIZADO DE $
2.600.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS MIL REAIS).
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO MANTOVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 159.882.778-29,
RESIDENTE À RUA DOUTOR JOAO VALENTE DO COUTO, 305, CASA 02, JARDIM SANTA GENEBR, CAMPINAS - SP, CEP 13080040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 1.300.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
186.425.208-17, RESIDENTE À AV. OSWALDO VON ZUBEN, 51, CASA 03 COND., PARQUE DA HIPICA, CAMPINAS - SP, CEP
13092-616, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 1.300.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

07/12/2012

458.295/12-7
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904344818, CNPJ 05.340.639/0002-10, SITUADA À: RUA TRANQUILO PROSPERI, 209, JARDIM
SANTA GENEBR, CAMPINAS - SP, CEP 13084-778. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/12/2012.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV DR ALVARO RIBEIRO, 784, SALA 08, JD. RUBI, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP
06502-160.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

26/02/2013

034.664/13-0
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

03/05/2013

109.472/13-5
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA CALCADA CANOPO, 11, 2 ANDAR - SAL, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP,
CEP 06541-078.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

15/01/2014
ANOTACAO DE 15/01/2014, PROTOCOLO N. 1125932/13-2. TRATA-SE DE OFICIO N. 8011/2013 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO ESTADO DO PARANA, POR MEIO DO QUAL INFORMA, QUE DURANTE CERTO PERIODO, A EMPRESA PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., ENQUADRADA COMO EPP, FOI SOCIA DA EMPRESA FLEXCOM DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIVEIS LTDA., JA EXTINTA, CONFORME CERTIDAO DE BAIXA DE INSCRICAO NO CNPJ, DA RECEITA FEDERAL.
DATA

NÚMERO
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05/09/2014

295.594/14-7
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35904344818, CNPJ 05.340.639/0002-10, SITUADA À RUA TRANQUILO PROSPERI, 209, JARDIM
SANTA GENEBR, CAMPINAS - SP, CEP 13084-778. ALTERADO PARA RUA UMBU, 286, 2 ANDAR, LOTEAMENTO ALPHAVIL,
CAMPINAS - SP, CEP 13098-325.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

28/12/2015

525.972/15-8
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 6.138.333,32 (SEIS MILHÕES, CENTO E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E
TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)CAPITAL INTEGRALIZADO DE $ 6.138.333,32 (SEIS MILHÕES, CENTO E TRINTA E
OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO MANTOVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 159.882.778-29,
RESIDENTE À RUA DOUTOR JOAO VALENTE DO COUTO, 305, CASA 02, JARDIM SANTA GENEBR, CAMPINAS - SP, CEP 13080040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 3.069.166,66.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
186.425.208-17, RESIDENTE À AV. OSWALDO VON ZUBEN, 51, CASA 03 COND., PARQUE DA HIPICA, CAMPINAS - SP, CEP
13092-616, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 3.069.166,66.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALESTRANSPORTE E SIMILARES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO,
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

08/06/2016

218.689/16-0
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

DATA

NÚMERO

14/08/2018

360.125/18-9
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 8.850.000,00 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO MANTOVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 159.882.778-29,
RESIDENTE À RUA OITO, 1815, COND FAZENDA DUAS M, JAGUARIUNA - SP, CEP 13916-432, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E
ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 4.425.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
186.425.208-17, RESIDENTE À RUA DAS ABELIAS, 1414, ALPHAVILLE DOM PEDR, CAMPINAS - SP, CEP 13097-173, NA SITUAÇÃO
DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $
4.425.000,00.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, INCORPORAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO., DATADA DE:
01/08/2018.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA 7 DAS OBRIGACOES DA SOCIEDADE AS
POLITICAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DA SOCIEDADE PARA CONTROLE E PREVENCAO DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI
N 9.613, DE 3 DE MARCO DE 1998, DEVERAO SER APROVADAS PELA DIRETORIA DA SOCIEDADE E OBSERVARAO AS
SEGUINTES DIRETRIZES: (I) ELABORAR UM MANUAL INTERNO DAS POLITICAS E PROCEDIMENTOS INDICANDO AS
RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES DE CADA NIVEL HIERARQUICO DA INSTITUICAO; (II) CONTEMPLAR A COLETA E
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REGISTRO DE INFORMACOES TEMPESTIVAS SOBRE CLIENTES, QUE PERMITAM A IDENTIFICACAO DOS RISCOS DE OCORR
NCIA DA PRATICA DOS MENCIONADOS CRIMES; (III) DEFINIR OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA SELECAO,
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DOS EMPREGADOS DA SOCIEDADE; (IV)
INCLUIR A ANALISE PREVIA DE NOVOS PRODUTOS E SERVICOS, SOB A OTICA DA PREVENCAO DOS MENCIONADOS CRIMES;
E (V) RECEBER AMPLA DIVULGACAO INTERNA. PARAGRAFO PRIMEIRO: OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DEVEM INCLUIR
MEDIDAS PREVIA E EXPRESSAMENTE ESTABELECIDAS QUE PERMITAM CONFIRMAR AS INFORMACOES CADASTRAIS DOS
CLIENTES E IDENTIFICAR OS BENEFICIARIOS FINAIS DAS OPERACOES E POSSIBILITAR A CARACTERIZACAO OU NAO DE
CLIENTES COMO PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS. PARAGRAFO SEGUNDO: A SOCIEDADE DEVE OBSERVAR POLITICA
DE GOVERNANCA, APROVADA PELA DIRETORIA, QUE ABORDE OS ASPECTOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO DE RISCOS,
GESTAO DE PATRIMONIO E PRESERVACAO DO VALOR E DA LIQUIDEZ DAS MOEDAS ELETRONICAS EMITIDAS. PARAGRAFO
TERCEIRO: A POLITICA DE GOVERNANCA DA SOCIEDADE DEVE SER ADEQUADAMENTE DOCUMENTADA E SUBMETIDA A
REVISOES ANUAIS, COM A DOCUMENTACAO MANTIDA DISPOSICAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL; DEFINIR ATRIBUICOES
E RESPONSABILIDADES; E GARANTIR A INDEPEND NCIA DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, INCLUSIVE
MEDIANTE SEGREGACAO ENTRE A AREA OPERACIONAL E A DE GESTAO DE RISCO.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35904344818, CNPJ 05.340.639/0002-10
OBJETO DA FILIAL: NIRE 35904344818, CNPJ 05.340.639/0002-10, SITUADA À RUA UMBU, 286, 2 ANDAR, LOTEAMENTO
ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-325, ALTERADO PARA: NÃO INFORMADO., DATADA DE: 01/08/2018.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35904344818, CNPJ 05.340.639/0002-10, SITUADA À RUA UMBU, 286, 2 ANDAR, LOTEAMENTO
ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-325. ALTERADO PARA RUA ACU, 47, TERREO/1 PAV, LOTEAMENTO ALPHAVIL,
CAMPINAS - SP, CEP 13098-335. , DATADA DE: 01/08/2018.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
DATA

NÚMERO

27/12/2019

681.119/19-6
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS).
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO MANTOVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 159.882.778-29,
RESIDENTE À RUA JOAO LOPES VIEIRA, 81, AP 44, RES VILA BELLA DOM, CAMPINAS - SP, CEP 13087-734, NA SITUAÇÃO DE
SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000.000,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
186.425.208-17, RESIDENTE À RUA DAS ABELIAS, 1414, ALPHAVILLE DOM PEDR, CAMPINAS - SP, CEP 13097-173, NA SITUAÇÃO
DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $
5.000.000,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA

NÚMERO

10/12/2020

509.070/20-6
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/05/2020. DA ORDEM DO DIA: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E
DELIBERAR SOBRE O BALANCO PATRIMONIAL E O DE RESULTADO ECONOMICO RELATIVO AO EXERCICIO ENCERRADO DO
ANO DE 2019;

FILIAIS
NIRE

CNPJ

35904344818

05.340.639/0002-10

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

RUA ACU

47

TERREO/1 PAV

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

LOTEAMENTO ALPHAVIL

CAMPINAS

SP

13098-335
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ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO
DATA

NÚMERO

10/12/2020

509.070/20-6
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/05/2020. DA ORDEM DO DIA: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E
DELIBERAR SOBRE O BALANCO PATRIMONIAL E O DE RESULTADO ECONOMICO RELATIVO AO EXERCICIO ENCERRADO DO
ANO DE 2019;

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224557865
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/03/2021

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta
Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 147917149, segunda-feira, 1 de março de 2021 às 08:43:09.
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01/03/2021

0006342742

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS
CERTIDÃO Nº: 7195367

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
28/02/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****************
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30,
conforme indicação constante do pedido de certidão.**************************************************
Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de São Paulo.
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.
Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de março de 2021.

PEDIDO N°:

0006342742
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:
Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

05.340.639/0001-30
DUNS®: 898466011
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2021
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Não
Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

24/08/2021
22/03/2021
24/08/2021
28/03/2021
20/03/2021

31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/02/2021 08:40
CPF: 260.464.618-80
Nome: SIRLENE CARDOSO MINGANTI
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 01/03/2021 08:47:49
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
RUA MERGENTHALER, BLOCO II, 13º ANDAR - Bairro VILA LEOPOLDINA, São Paulo/SP, CEP 05311900
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.correios.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 53177.015435/2018-31
Interessado: Centro de Transporte Operacional Vitória

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA EPP , situada a Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro
Apoio II, Bairro de Alphaville, Santana de Parnaíba/SP CEP 06502-160, inscrita no CNPJ nº
05.340.639/0001-30 e Inscrição Estadual nº 623.051.405.115, Inscrição Municipal nº
72270, na categoria de prestadora de serviços de gerenciamento informatizado do
abastecimento da frota de veículos automotores, objeto desta licitação, executa para a
empresa BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
ESPÍRITO SANTO, CNPJ Nº 34.028.316/0012 -66, conforme abaixo especificado:
Contrato Nº: 0046/2015;
Origem: PGE/30/2015-DR/ES;
Primeira Vigência: 24/12/2015 a 24/12/2016, Valor Global: R$ 2.478.507,94;
Segunda Vigência: 25/12/2016 a 25/12/2017, Valor Global: R$ 2.478.507,94;
Vigência Atual: 26/12/2017 a 26/12/2018, Valor Global: R$ 2.478.533,83;
Serviços realizados:
Prestação de serviços de gerenciamento informatizado do abastecimento da frota de
veículos automotores da ECT-DR/ES, de acordo com o quadro abaixo:

Descrição/Quantitativo
G
A
D
Quantidade estimada de veículos
634
8
109
Consumo anual estimado de combustível 475.858,71 200,99 306.441,23
Atestamos ainda que os serviços estão sendo executados de acordo com os parâmetros
técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros,
até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas.

São Paulo/SP,

de Abril de 2018

(documento assinado eletronicamente)
Carlos dos Santos
Atestado de Capacidade Técnica SGEC-CCOS-SPM 1231442
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Gerente de Compras e Suprimentos/GGER/SPM

JCOS/fjc
Documento assinado eletronicamente por Carlos dos Santos, Gerente, em
24/04/2018, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1231442 e o código CRC 832A7E5D.

Referência: Processo nº 53177.015435/2018-31

Atestado de Capacidade Técnica SGEC-CCOS-SPM 1231442

SEI nº 1231442

SEI 53177.015435/2018-31 / pg. 2

ATESTADO Nº 1/2018
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos para os devidos ﬁns, que a empresa PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP , situada a Calçada Canopo, nº 11, 2º
andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville, Santana de Parnaíba / SP
Cep. 06502-160, inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30 e Inscrição Estadual nº
623.051.405.115, na categoria de prestadora de serviços de gerenciamento
informatizado do abastecimento da frota de veículos automotores, objeto desta
licitação, para a empresa BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ Nº
34.028.316/0026-61, conforme abaixo especificados:

Natureza dos serviços prestados:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
Nº Contrato: 116/2014
Valor Global: R$ 6.092.972,80
(seis milhões, noventa e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)
Vigência: 01/12/2014 a 04/12/2018
QUANTIDADE DE LITROS:
MATERIAL/SERVIÇO
DESCRIÇÃO

QTDE CONTRATADA
(LITROS)

GASOLINA COMUM

1.296.125,18

ALCOOL

780,00

OLEO DIESEL S10

415.765,66

QUANTIDADE TOTAL DE VEÍCULOS: 1.770 (sendo 1.062 motos, 676 veículos leves
e 32 veículos pesados)
Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os
parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo,
em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.
Porto Alegre/RS, 29 de março de 2018.
PAULO RICARDO OLIVEIRA SOUZA
Gerente do CTO/GEDIS/SE/RS
Matrícula 86889460

CENTRO DE TRANSPORTE OPERACIONAL - GERÊNCIA DE
DISTRIBUIÇÃO/SE/RS
Avenida Sertório 4.222 – Porto Alegre/RS– CEP 91040-620 ;Telefone: (51) 3361-7640
Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Oliveira de Souza,
Gerente Centro Transp Oper TP III, em 02/04/2018, às 14:48, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código

Atestado 1 (0999436)

SEI 53137.003546/2018-71 / pg. 1

verificador 0999436 e o código CRC BE04E3A5.
Modelo criado por: DEGSS/GDOC
Referência: Proces s o nº
53137.003546/2018-71

Porto Alegre - 29/03/2018

Atestado 1 (0999436)

SEI nº 0999436

SEI 53137.003546/2018-71 / pg. 2
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SEI/CORREIOS - 17999527 - GESTÃO: Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos ﬁns que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº
05.340.639/0001-30, Estabelecida na Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03 – Centro Apoio II - Alphaville, Santana de
Parnaíba/SP, CEP: 06502-160, presta para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Superintendência Estadual de
Operações do Rio de Janeiro, CNPJ 34.028.316/0002-94, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 3077 – 29º andar, Rio de
Janeiro/RJ CEP: 20210-970, os serviços abaixo especiﬁcados:
Contrato Nº: 121/2015;
Vigência Inicial: 10/11/2015 a 10/11/2016:
Valor: R$ 7.733.014,23 (sete milhões, setecentos e trinta e três mil, quatorze reais e vinte e três centavos);
1º Prorrogação: 11/11/2016 a 11/11/2017:
Valor: R$ 8.301.979,73 (oito milhões, trezentos e um mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos);
2º Prorrogação: 12/11/2017 a 12/11/2018:
Valor: R$ 8.650.779,05 (oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e nove reais e cinco centavos);
3º Prorrogação: 13/11/2018 a 13/11/2019:
Valor: R$ 8.848.250,47 (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e sete
centavos);
4º Prorrogação: 14/11/2019 a 09/11/2020:
Valor: R$ 9.812.860,12 (nove milhões, oitocentos e doze mil oitocentos e sessenta reais e doze centavos);
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento informa zado do abastecimento da frota de veículos automotores da
ECT.

DESCRIÇÃO

GASOLINA

ETANOL

DIESEL COMUM

DIESEL S/10 S/50

Quan dade es mada de veículos

2051

169

166

285

Consumo Anual es mado de
combus veis (L ou m³)

1.120.735,83

968,00

332.201,75

779.681,89

Atestamos ainda que os serviços estão sendo realizados de forma sa sfatória e em conformidade com as descrições técnicas
do contrato, não havendo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades
assumidas.
file:///C:/Users/leonardo.sene/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4WCOYTVM/GESTAO__Atestado_de_Capacidade_Tec…
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São Paulo, 20 de Outubro de 2020.
(Assinado eletronicamente)
Júlio Cesar de Oliveira Silva
Coordenador de Gestão Administra va de Contratos/GEGEC - Polo/SPM

/dafd

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar de Oliveira Silva, Gerente A vidade - CTC TP IV - G1,
em 20/10/2020, às 15:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 17999527 e o
código CRC 09347830.

Referência: Processo nº 53117.036810/2020-13

São Paulo - 20/10/2020

SEI nº 17999527
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SEI/PF - 7470218 - Atestado de Capacidade Técnica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/RJ
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 7470218/2018-GESCON/SELOG/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.015916/2018-65
Interessado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, com endereço à Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro de Apoio II,
Bairro Alphaville, município de Santana do Parnaíba/SP - CEP 06502-160, inscrita no CNPJ/MF CNPJ n°
05.340.639/0001-30, Inscrição Estadual nº 623.051.405.115, Inscrição Municipal nº 72270, fornece
satisfatoriamente a esta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº 00.394.494/0035-85, com sede na Avenida Rodrigues
Alves, n° 01, Bairro Centro, Rio de Janeiro /RJ, os serviços conforme especificamos abaixo:
Contrato nº 25/2012
Processo nº 08455.056538/2012-84

OBJETO LICITADO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados,
tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel para os veículos e embarcações, compreendendo
administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip
como meio de intermediação do pagamento, e fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que
melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos terrestres e embarcações
oficiais, bem como os veículos com autorização judicial, da SR/DPF/RJ e suas descentralizadas, nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, e eventualmente em outros Estados da Federação, conforme
condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
CONTRATO Nº 25/2012:

Vigência: 01/01/2013 A 31/12/2013 - Valor do Contrato: R$ 1.159.740,73

ADITIVOS:

1º Termo Aditivo ao Contrato:
Supressão de 20% do valor contratado – Valor do Contrato R$ 927.792,50
https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9685491&infra_siste…
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2º Termo Aditivo ao Contrato:
Vigência: 01/01/2014 a 31/12/2014 – Valor: R$ 927.792,50

3º Termo Aditivo ao Contrato:
Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015 – Valor: R$ 927.792,50

4º Termo Aditivo ao Contrato - Acréscimo:
Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016 – Valor: R$ 1.315.289,49

5º Termo Aditivo ao Contrato:
Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2017 – Valor: R$ 1.315.289,49

5º Termo Aditivo ao Contrato:
Vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 – Valor: R$ 1.315.289,49

Quantidade total de veículos: 413

Atestamos ainda que os serviços foram entregues em ordem, os prazos e serviços devidamente cumpridos,
com fornecimento em todos os Estados da Federação do Brasil e não constam em nossos registros, fatos
que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
RICARDO ANDRADE SAADI
Superintendente Regional - SR/PF/RJ
(Assinatura Digital)
Documento assinado eletronicamente por RICARDO ANDRADE SAADI, Superintendente Regional,
em 18/07/2018, às 17:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 7470218 e
o código CRC 16FAA3B4.

Referência: Processo nº 08455.015916/2018-65

SEI nº 7470218
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – CONTRATO NÚMERO 59.170

As Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 83.878.892/0001-55, com sede à
Av. Itamarati, 160 – Itacorubi, CEP – 88034-900, Florianópolis/SC, atesta que a empresa Prime Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 05.340.639/0001-30, com sede à Calçada Canopo,
nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro de Apoio II, Bairro Alphaville, município de Santana do Parnaíba/SP,
executou satisfatoriamente e dentro das qualidades exigidas a prestação de serviços do contrato abaixo
descriminado:
DADOS DO CONTRATO:
1 - Nº contrato: 59.170 Nº contrato (SAP): 4600004849 e 4600004850.
2 - Local da prestação dos serviços: Estado de Santa Catarina.
3 - Período de execução: 16.10.2019 a 15.10.2020.
4 - Principais características da prestação de serviço: Gerenciamento do abastecimento de combustíveis e
lubrificantes para veículos automotores, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado
e integrado com utilização de cartão microprocessado (chip) que contemple todas as despesas efetuadas,
pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias Celesc Distribuição S.A. e Celesc
Geração S.A., entre outras subsidiárias que vierem a surgir, doravante denominadas CELESC.
5 – Rede credenciada: Conforme Adendo 1 ao Contrato – Especificações técnicas e detalhamento dos
serviços.
6 – Consumo estimado anual: Arla 32 (1.630 litros); Etanol (110.000 litros); Gasolina Comum (683.000
litros); Óleo Diesel Comum (479.000 litros); Gás Natural (1.400 m³); Óleo Diesel S10 (1.295.000 litros).
7 - Valores dos serviços prestados: R$ 9.012.896,08 (nove milhões, doze mil, oitocentos e noventa e seis
reais e oito centavos)

Florianópolis, 16 de outubro de 2020.

ASSINATURAS:
Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Função: Administrador do Contrato
Nome: José de Oliveira Fernandes
CPF: 728.434.119-04

Função: Gerente de Divisão
Nome: Eduardo José Perozin
CPF: 043.023.699-90

Função: Gerente de Departamento
Nome: Jorge Luiz Pereira
CPF: 000.075.009-39

Função: Diretor
Nome: Pablo Cupani Carena
CPF: 025.480.259-18

Avenida Itamarati, 160 – Itacorubi – 88034-900 – Florianópolis – SC – Fone: (48) 3231-6100 – E-mail: eduardojp@celesc.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Augusto Nascimento, em quinta-feira, 25 de março de 2021 15:42:49 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da
medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no
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PROPOSTA ECONÔMICA
O MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 003/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 003/2021
ID LICITACOES-E N. º 862304

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E EQUIPARADA PARA A EMISSÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE CONTROLE (AUTOGESTÃO) COM SISTEMA
INFORMATIZADO VIA INTERNET ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS EM REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM TODO O PAÍS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE,
PERNAMBUCO.
1. DADOS DO LICITANTE
Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville
Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP
CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021
E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br
CNPJ nº 05.340.639/0001-30
Insc. Estadual: 623.051.405.115 NIRE: 35224557865
Insc. Municipal: 72270
Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6 - Conta Corrente: 86151-0
Responsável pela assinatura do contrato: Sr. JOÃO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA - SOCIO
PROPRIETÁRIO- brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 20.907.947-2 e CPF nº
186.425.208-1Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP –
CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. Portador do CPF nº: 260.464.618-80 e RG
nº: 26.813.241-0 SSP-SP.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº
11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05340639/0001-30, NIRE: 3522455786, representada neste ato pelo Sr. JOÃO
MARCIO OLIVEIRA FERREIRA - SOCIO PROPRIETÁRIO- brasileiro, casado, empresário, portador do RG
nº 20.907.947-2 e CPF nº 186.425.208-1, Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial
– Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. Portador do CPF nº: 260.464.618-80 e
RG nº: 26.813.241-0 SSP-SP.

Itens

Total Estimado

Gasolina Comum

R$

1.106.805,61

Óleo Diesel S500 e S10

R$

1.457.480,38

Valor total estimado anual sem taxa

R$ 2.564.285,99

Desconto
Valor do Desconto
Valor Global da Proposta

R$
R$

0,01%
256,43
2.564.029,56

MODELO/MARCA: PRÓPRIO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DECLARAMOS que no preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos
incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro,
materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias,
alimentação e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS que, a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas no Termo de
Referência Anexo I do Edital.

DECLARAMOS que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou
influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com
outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.

DA ESTIMATIVA DO CONSUMO

Da quantidade estimada de Gasolina Comum:
Considerando que um carro leve a gasolina tem um consumo médio de 9 km por litro, e este
exageradamente rodando o dia inteiro, ou seja, durante 08 horas seguidas com uma velocidade média
de 50 km por hora, ele terá rodado 400 km/dia. Nesta linha, o seu consumo será de 44,44 litros (400
km/dia dividido por 9 km médio por litro).
Considerando que este veículo será utilizado no máximo durante 5 dias úteis, então teríamos uma média
de 22 dias úteis mensais, o que totalizará em 977,77 litros por mês.
Considerando que o município entre carros locados e próprio disponha de uma frota média de 20
veículos leves, teríamos o consumo mensal de 19.556 litros. Ou seja, durando o ano, o consumo
médio será de 234.672 litros.

Da quantidade estimada de Diesel (comum, S500 e S10):
Considerando que um carro leve a gasolina tem um consumo médio de 15 km por litro, e este
exageradamente rodando o dia inteiro, ou seja, durante 08 horas seguidas com uma velocidade média
de 50 km por hora, ele terá rodado 750 km/dia. Nesta linha, o seu consumo será de 50 litros (750
km/dia dividido por 15 km médio por litro).
Considerando que este veículo será utilizado no máximo durante 5 dias úteis, então teríamos uma média
de 22 dias úteis mensais, o que totalizará em 1.100 litros por mês.
Considerando que o município entre carros locados e próprio disponha de uma frota média de 30
veículos com uso de Diesel, teríamos o consumo mensal de 33.000 litros. Ou seja, durando o ano, o
consumo médio será de 396.000 litro de Diesel.

DA EMISSÃO DOS CARTÕES
A contratada deverá emitir cartões contendo Placa do Veículo e demais informações sem custo adicional
para cada veículo da frota do município, há qualquer tempo, incluindo os carros próprios e locados.
DO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO
A contratada deverá disponibilizar software em ambiente web e mobile contendo relatório de controle
e acompanhamento do consumo de cada veículo em tempo real, com funções de broqueio de cartão,
comparativo de consumo, locais de consumo etc.
O aplicativo mobile deverá dispor de versão para aparelhos Android e Apple.

Santana de Parnaíba/SP, 25 de março de 2021.
Assinado de forma digital por
JOAO MARCIO
JOAO MARCIO OLIVEIRA
OLIVEIRA
FERREIRA:18642520817
______________________________________________
FERREIRA:18642520817 Dados: 2021.03.25 16:27:28 -03'00'

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
JOÃO MARCIO OLIVEIRA FERREIRA - SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG. nº 20.907.947-2 / CPF nº 186.425.208-17
licitacao@primebeneficios.com.br

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (PE)
Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TRINDADE / Nº Processo: 003/2021)
às 10:15:40 horas do dia 26/03/2021 no endereço AVENIDA CENTRAL SUL
160, bairro CENTRO, da cidade de TRINDADE - PE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS, e a respectiva Equipe de
Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do
Pregão Nº Processo: 003/2021 - 2021/003/2021 que tem por objeto Contratação de Pessoa
Jurídica e equiparada para a emissão e administração de cartão magnético de controle
(autogestão) com sistema informatizado via internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e seus derivados em rede de postos de combustível em todo
o país para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade, Pernambuco.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:
Lote (1) - Valor total a ser fornecido. - Valor estimado: R$ 2.564.285,99
Data-Hora

Fornecedor

CONSULTORIA E ASSESSORIA
25/03/2021 15:34:03:190 PRIME
EMPRESARIAL LTDA EP

Proposta

Proposta (R$)

0,01%

R$ 2.564.029,56

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:
Lote (1) - Valor total a ser fornecido. - Valor estimado: R$ 2.564.285,99
Data-Hora

Fornecedor

CONSULTORIA E ASSESSORIA
25/03/2021 15:34:03:190 PRIME
EMPRESARIAL LTDA EP

Lance

Lance (R$)

0,01%

R$ 2.564.029,56

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior
desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao
objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no
mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 26/03/2021, às 10:27:42 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 26/03/2021, às 14:55:29 horas, a
29/03/2021
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situação do lote foi finalizada.
No dia 26/03/2021, às 14:55:29 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Negociado com oferendo taxa negativa de -1,01%, correspondendo a desconto de R$
25.899,29 logo valor final R$ 2.538.386,70. No dia 26/03/2021, às 14:57:42 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 26/03/2021, às 14:57:42 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção de erro.
No dia 26/03/2021, às 17:10:50 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 26/03/2021, às 17:10:50 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Alteracão
de dados. No dia 26/03/2021, às 17:11:07 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 26/03/2021, às 17:11:07 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Alterar dados. No
dia 29/03/2021, às 08:55:23 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 29/03/2021, às 08:55:23 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A
Proponente apresentou contra proposta de 1,01% porém por falha técnica, o sistema
licitacoes-e, não registrou o desconto, fato que passamos a registrar o 0,01% e na ARP e
contrato será incluso o percentual correto. No dia 29/03/2021, às 08:56:46 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 29/03/2021, às 08:56:45 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A Proponente
apresentou contra proposta de 1,01% porém por falha técnica, o sistema licitacoes-e, não
registrou o desconto, fato que passamos a registrar o 0,01% e na ARP e contrato será
incluso o percentual correto.
No dia 29/03/2021, às 08:56:45 horas, no lote (1) - Valor total a ser fornecido. - pelo
critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP com o valor R$ 0,01.
No dia 29/03/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da
ata:

29/03/2021
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A Proponente apresentou contra proposta de 1,01% porém por falha técnica, o sistema
licitacoes-e, não registrou o desconto, fato que passamos a registrar o 0,01% e na ARP e
contrato será incluso o percentual correto de -1,01%.
No dia 29/03/2021, às 08:58:24 horas, a autoridade competente da licitação TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ - alterou a situação da licitação para
homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeiro da disputa
TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ
Autoridade Competente
Proponente:
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP

29/03/2021
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Processo administrativo N. º 003/2021
Pregão eletrônico N. º 003/2021
ID licitacoes-e N. º 862304

Este documento foi assinado digitalmente por Tercismenia Agra De Alencar Cruz e Sirlene Cardoso Minganti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 10E4-94FF-C8BF-094A.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av.,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, qualificada nos autos. etc., por condutor da Sra.
Tercismenia Agra de Alencar Cruz, brasileira, solteira, mestre em Educação,
portado do CPF 883.629.904-06 nº e RG 4551339 SDS/PE, residente e
domiciliado na Rua Padre Cícero, 273, Centro, Trindade/PE, designada como
autoridade competente por meio da Portaria 143/2021 e Secretária de
Administração por meio da portaria nº 019/2021, in fine, de ora em diante
simplesmente LICITANTE, e do outro lado a empresa PRIME CONSULTORIA
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Calçada Canopo, 11, 2º andar, sala 03, Centro Apoio II, Bairro de
Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06502-160, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 05.340.639/0001-30, neste ato representado por Sr. João Marcio
Oliveira Ferreira, Sócio proprietário, brasileiro, casado, empresário, portador
do RG nº 20.907.947-2 e CPF nº 186.425.208-1, Endereço: Rua Açu, nº 47,
Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP, CEP: 13.098-335. Fone/
fax: (19) 3518-7021. Portador do CPF nº: 260.464.618-80 e RG nº: 26.813.2410 SSP/SP, por conduto de sua Bastante Procurador, Sra. Sirlene Cardoso
Mingati, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 260.464.618-80 e RG
26.813.241-0, Bastante Procuradora, qualificada por meio da Procuração com
reconhecimento de firma no 1º Tabelião de Notas de Campinas, William S.
Campagnone, selo: 0195AA0987435, e autenticidade digital por meio 4º
Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, de ora em diante simplesmente
PROPONENTE, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico 003/2021,
licitações-e.com.br ID: 862304, homologado em 29 de março de 2021, resolvem
de comum acordo, de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro,
lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de
vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade,
firmar o presente Ata de Registro de Preço mediante as seguintes cláusulas.
1. SUPORTE JURIDICO
1.1.
O
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

presente instrumento tem como suporte jurídico:
Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
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1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.

Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;

2. DO OBJETO

Este documento foi assinado digitalmente por Tercismenia Agra De Alencar Cruz e Sirlene Cardoso Minganti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 10E4-94FF-C8BF-094A.

2.1.

Contratação de Pessoa Jurídica e equiparada para a emissão e administração de cartão
magnético de controle (autogestão) com sistema informatizado via internet envolvendo
fornecimento de abastecimento de combustível e seus derivados em rede de postos de
combustível em todo o país para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Trindade, Pernambuco.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

3.1.1. O valor total estimado é o apresentado a seguir:
Descrição
Valores
Valor estimado de consumo anual
2.564.285,99
Percentual de desconto sobre o processo
- 1,01%
Valor correspondente de desconto de taxa administrativa
25.899,29
Valor total do Contrato Anual
2.590.185,28
Valor estimado para 60 meses.
12.950.926,40
3.1.2. O valor desta ATA de Registro de Preço é de R$ 2.590.185,28 (Dois
milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte
e oito centavos), sendo deste valor o montante de R$ 25.899,29 (Vinte
e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos)
a título de bônus, correspondente a -1,01% da taxa administrativa, a
ser creditado mensalmente.
1. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
1.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

1.1.1. Fundo Municipal de Saúde - FMS;
1.1.2. Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
1.1.3. Fundo Municipal de Previdência;
1.1.4. Prefeitura Municipal de Trindade;
2. VALIDADE DA ATA
2.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, em conformidade
com o art. 12 do Decreto nº 7.892/13.
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3. REVISÃO E CANCELAMENTO
3.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não Inferiores a 90 (noventa dias) dias, a fim de verificar a
vantagem dos preços registrados nesta ATA, considerando o disposto no
art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013 e Art. 31 a 39 da Lei Municipal
nº 750/2018, o prazo de 90 (noventa) dias deve ser considerado como o
intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a
situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo por
livre conveniência e oportunidade da administração, preservando
sempre o melhor negócio para a administração pública.

3.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações
junto ao(s) fornecedor (es).

3.3.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

3.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

3.5.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.6.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

3.7.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

3.8.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

3.9.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

3.10.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

3.10.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
3.10.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3.10.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
3.10.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s)
participante (s).
3.11.

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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3.12.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

3.12.1. Por razão de interesse público; ou
3.12.2. A pedido do fornecedor.

Este documento foi assinado digitalmente por Tercismenia Agra De Alencar Cruz e Sirlene Cardoso Minganti.
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4. CONDIÇÕES GERAIS
4.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
fornecimento dos itens, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência.

4.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666/93.

4.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

4.4.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do Art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e Artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993;

4.5.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Trindade/PE, 29 de março de 2021.

[assinado digitalmente]
TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ
Secretária de Administração

[assinado digitalmente]
SIRLENE CARDOSO MINGATI
Proponente
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e seus Fundos e
a empresa PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av.,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, qualificada nos autos. etc., por condutor da Sra.
Tercismenia Agra de Alencar Cruz, brasileira, solteira, mestre em Educação,
portado do CPF 883.629.904-06 nº e RG 4551339 SDS/PE, residente e
domiciliado na Rua Padre Cícero, 273, Centro, Trindade/PE, designada como
autoridade competente por meio da Portaria 143/2021 e Secretária de
Administração por meio da portaria nº 019/2021, in fine, na qual neste ato
representa o objeto em nome do Fundo Municipal de Saúde – FMS, CNPJ nº
11.393.440/0001-72, Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, CNPJ
nº 17.951.726/0001-02, Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de
Trindade – FUMAP, CNPJ nº 08.571.006/0001-20, de ora em diante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Calçada Canopo, 11, 2º andar, sala 03, Centro
Apoio II, Bairro de Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06502-160,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.340.639/0001-30, neste ato representado
por Sr. João Marcio Oliveira Ferreira, Sócio proprietário, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG nº 20.907.947-2 e CPF nº 186.425.208-1,
Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP,
CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. Portador do CPF nº:
260.464.618-80 e RG nº: 26.813.241-0 SSP/SP, por conduto de sua Bastante
Procurador, Sra. Sirlene Cardoso Mingati, brasileira, casada, inscrita no CPF
nº 260.464.618-80 e RG 26.813.241-0, Bastante Procuradora, qualificada por
meio da Procuração com reconhecimento de firma no 1º Tabelião de Notas de
Campinas, William S. Campagnone, selo: 0195AA0987435, e autenticidade
digital por meio 4º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, de ora em diante
simplesmente CONTRATADA.
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
instruído no Processo Administrativo nº 003/2021, Pregão eletrônico nº
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003/2021, ID licitacoes-e.com.br 862304, SRP 005/2021, mediante as
cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
1.1.

Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: Contratação de Pessoa Jurídica e
equiparada para a emissão e administração de cartão magnético de controle (autogestão)
com sistema informatizado via internet envolvendo fornecimento de abastecimento de
combustível e seus derivados em rede de postos de combustível em todo o país para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade, Pernambuco.

3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado os serviços por meio de Rede
de Postos de Combustível 24 horas por dia, todos os dias da semana,
através de apresentação do Cartão contendo a placa do veículo;
4.2. O preço a ser registrado para gasolina comum, óleo diesel S10, S500 e
comum deverá ser o valor da bomba para os combustíveis distribuídos
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por meio de rede de postos de abastecimento e publicado em aviso no
próprio posto.
4.3. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail gab.adm@trindade.pe.gov.br para o e-mail
licitacao@primebeneficios.com.br.
4.3.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.3.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.4.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;
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5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de R$
2.590.185,28 (Dois milhões, quinhentos e noventa mil, cento e
oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo deste valor o
montante de R$ 25.899,29 (Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e nove
reais e vinte e nove centavos) a título de taxa administrativa,
correspondente a -1,01% da taxa administrativa, a ser creditado
mensalmente;
5.2. Os pagamentos serão através de créditos antecipados.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, finalizando em 29 de
março de 2021 contados da data da confecção deste instrumento
grafado na última página, limitando-se aos devidos créditos
orçamentários em cada, nos termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei
8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei, especialmente
os ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública, e deverá especificar o valor do crédito
por empenho e o valor da taxa de administração.
7.2. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.3. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.4. Todos os pagamentos serão realizados na C/C 86151-0, Agência 28576 - Banco do Brasil S.A.
7.5. O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
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liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.7. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
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8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
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9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;
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10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município:
Unidade

Dotação

Gab. Prefeita

2011.339039.01;

Administração

2014.339039.01;

Finanças

2021.339039.01;

FMAS

2053.339039.01; 2029.339039.11; 2033.339039.13;
2038.339039.13;

Educação

2030.339039.11;

Obras

2027.339039.01;

Agricultura

2057.339039.01;

Comércio

2065.339039.01; 2067.339039.01;

Saúde

2089.339039.11; 2163.339039.14; 2089.339039.11;

Página 5 de 19

11.2. Nota de Empenho1 nº ________________________________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

1

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
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12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
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CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
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12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. Emitir cartões contendo Placa do Veículo e demais informações sem
custo adicional para cada veículo da frota do município, há qualquer
tempo, incluindo os carros próprios e locados.
12.29.1. As tecnologias nos Cartões são de inteira responsabilidade
da Contratada, podendo ser utilizado cartões com Chip,
barramento de segurança criptografada ou outra tecnologia
de sua conveniência, deste que promova segurança e
atualização em tempo real via sistema web.
12.30. A contratada deverá disponibilizar software em ambiente web e mobile
nas versões para Android e Iphone contendo relatório de controle e
acompanhamento do consumo de cada veículo em tempo real, com
funções de broqueio de cartão, comparativo de consumo, locais de
consumo etc.
12.31. Garantir tecnologia de ponta em segurança nos aplicativos e dispositivo
web.
12.32. Manter base de dados e desenvolver layout ou Webservice de acesso a
base de dados quando solicitado pelos órgãos de Controle: Tribunal de
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Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da
União e Ministério Público Estadual e Federal.
12.33. Dispor de rede de postos de abastecimento em todo o Brasil, em especial
no estado de Pernambuco em até 30 dias após assinatura do contrato;
12.34. Credenciar todos os postos de combustível autorizado pela ANP na
cidade de Trindade no prazo máximo de 90 dias corridos a contar na
assinatura do contrato.
12.35. Emitir relatório sobre diligência realizada pela Administração no prazo
máximo de 72 horas.
12.36. Informar oficialmente a administração quando for diligenciada por
quaisquer meios.
12.37. Informar a Contratante sobre acesso indevido a base de dados e fornecer
relatório técnico detalhado visando sustentar eventuais ações judiciais
a terceiros por parte da administração.

Este documento foi assinado digitalmente por Tercismenia Agra De Alencar Cruz e Sirlene Cardoso Minganti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 316E-6FC5-D9A5-E3CB.

12.38. Responder pelos prejuízos causados pelo vazamento de dados
decorrente de ataques Hacker, Cracker etc.
12.39. Estornar valores de crédito existentes incluindo a cláusula de
administração proporcional quando o contrato for rescindido ou for
finalizado e não aditado nos termos deste instrumento.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
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com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
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13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas de o gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios
que decorra de mau assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado a contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
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13.25. A Administração Pública não responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Realizar o pagamento antecipado para fins de crédito;
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14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. Tercismenia Agra de Alencar Cruz
Secretária de Administração, passando a responsabilidade para o
próximo secretário em exercício, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
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15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:
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15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
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calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,
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15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação d o serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
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o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
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15.3.4.1.17. Se for constatado por meio de auditoria ou pelo sistema de
Controle interno o pagamento de combustíveis ou gás GLP
com preço superior ao praticado pra os demais clientes;
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
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15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
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16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
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17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
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18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.
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18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
19.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
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de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
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21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

24. DO FORO
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24.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, 29 de março de 2021.
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[assinado digitalmente]
TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ
Contratante

[assinado digitalmente]
SIRLENE CARDOSO MINGATI
Contratada
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Homologação do Pregão 003/2021
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica e
equiparada para a emissão e administração
de
cartão magnético de controle
(autogestão) com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e seus
derivados em rede de postos de
combustível em todo o país para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de
Trindade, Pernambuco. Proponente: PRIME
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Calçada
Canopo, 11, 2º andar, sala 03, Centro Apoio
II, Bairro de Alphaville, Santana do
Parnaíba/SP, CEP 06502-160, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.340.639/0001-30.
Valor Global anual: R$ 2.590.185,28 (Dois
milhões, quinhentos e noventa mil, cento e
oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Assinada em 29 de março de 2021. Helbe da
Silva Rodrigues Nascimento – Prefeita.

Extrato da ATA SRP nº 005/2021
Pregão Eletrônico nº 003/2021
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica e
equiparada para a emissão e administração
de
cartão magnético de controle
(autogestão) com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e seus
derivados em rede de postos de
combustível em todo o país para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de
Trindade, Pernambuco. Proponente: PRIME
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Calçada
Canopo, 11, 2º andar, sala 03, Centro Apoio
II, Bairro de Alphaville, Santana do
Parnaíba/SP, CEP 06502-160, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.340.639/0001-30.
Valor Global anual: R$ 2.590.185,28 (Dois
milhões, quinhentos e noventa mil, cento e
oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Assinada em 29 de março de 2021. Validade:

12 meses. Helbe da Silva Rodrigues
Nascimento – Prefeita.
Extrato do Contrato nº 013/2021.
Pregão Eletrônico nº 003/2021
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica e
equiparada para a emissão e administração
de
cartão magnético de controle
(autogestão) com sistema informatizado via
internet envolvendo fornecimento de
abastecimento de combustível e seus
derivados em rede de postos de
combustível em todo o país para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de
Trindade, Pernambuco. Proponente: PRIME
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Calçada
Canopo, 11, 2º andar, sala 03, Centro Apoio
II, Bairro de Alphaville, Santana do
Parnaíba/SP, CEP 06502-160, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.340.639/0001-30.
Valor Global anual: R$ 2.590.185,28 (Dois
milhões, quinhentos e noventa mil, cento e
oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Assinada em 29 de março de 2021. Validade:
12 meses. Helbe da Silva Rodrigues
Nascimento – Prefeita.
Errata de Extrato de Contrato
Publicação realizada no dia 26 de março de
2021, página 01, ano I, Edição n.° 007. Onde
se ler: “Extrato de Contrato 011/2021”,
passa-se a ler “Extrato de Contrato
012/2021”. Helbe da Silva Rodrigues
Nascimento - Prefeita
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