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Processo Administrativo n° 7.658/2018 

Pregão Presencial n° 057/2018 

Edital n°076/2018 

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no 

preparo da merenda escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 

Considerando a realização do Pregão Presencial n° 057/2018 no 

dia 22 de Fevereiro de 2.019, o qual resultou como vencedora do certame a empresa 

REFEIÇÕES BRAS FOOD. 

Considerando que ao final da sessão pública do Pregão 

supramencionado a empresa CONVIDA REFEIÇÕES manifestou por escrito 

interesse de apresentar recurso. 

Considerando que em 27 de Fevereiro de 2.019 a empresa 

CONVIDA REFEIÇÕES protocolou suas RAZÕES RECURSAIS. 

Diante da tempestividade do recurso, recebo as razões recursais, 

as quais estão sendo disponibilizadas no site da Prefeitura, ficando as demais licitantes 

caso queiram, intimadas à apresentar suas CONTRARRAZÕES no prazo de 03 (três) 

dias uteis, que deverão ser protocoladas junto ao Departamento de Licitações, no 

Prédio do Paço Municipal de Mairinque. 

Publique-se. 

Mairinque/SP, 28 de Fevereiro de 2.019. 

GLÁUCIA "ItAZIELA DE ALMEIDA 
PREGOEIRA 



ILMO. SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Ref.: Pregão Presencial 57/2018. 

CONVIDA REFEIÇÕES LTDA. ("CONVIDA"), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 05.599.283/0001-53, situada na Avenida 

Jabaquara, no 2958, cj. 43, Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP: 04.046-500, vem, 

tempestivamentel, por meio de seu bastante procurador, conforme procuração e contrato 

social (anexos 1 e 2), apresentar ?MINORIAS DE RECURSO  em face da decisão que 

habilitou a empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA, pelos motivos de fato e direito a 

seguir expostos. 

1. Trata-se de pregão presencial promovido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, o 

qual tem como objetos a contratação de empresa para fornecimento de alimentação 

escolar. 

2. Não obstante na sessão de pregão a recorrida ter sido habilitada, tendo, portanto, 

comprovado o atendimento aos requisitos de habitação, após análise dos documentos 

apresentados foi possível constatar que os Atestados de Capacidade Técnica são 

inválidos, o que será demonstrado a seguir. 

3. Assim, o edital solicita como requisito de habilitação2  que a empresa comprove ter 

aptidão técnica por meio de apresentação de atestados de capacidade técnica, com a 

finalidade de comprovar que a empresa já prestou serviços com características similares. 

1  OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação para execução dos 
serviços de preparo nutrição e afins, com emprego de mão de obra e treinamento de pessoal, bem como o 
fornecimento de gêneros alimentícios, conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas 
constantes no Anexo I. 
2  5.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade objeto da presente 
licitação ou similares, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 
privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de atividade objeto da 
licitação ou similares, desde que em quantidades razoáveis, assim considerados no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) da quantidade diária ou anual de refeições estimadas — Súmula 24 do TCE/SP. 
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4. Notadamente, a partir apenas da ótica dos atestados apresentados, a recorrida 

teria cumprido o requisito do Edital de Licitação, contudo ao analisar as ocorrências 

referentes ao contrato que originou o atestado de capacidade técnica, foi possível 

constatar que a recorrida nunca prestou os serviços descritos nos atestados de 

capacidade técnica, tendo inclusive sido penalizada (anexo 3) em virtude de tal 

acontecimento. 

5. Em breve síntese a recorrida foi contratada para o fornecimento de alimentação 

pronta em algumas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, todavia, na execução 

do contrato a recorrida terceirizou o objeto do contrato, ou seja, contratou uma empresa 

para o fornecimento das refeições, desta forma a mesma nunca executou o objeto do 

contrato, tendo este sido executado por outra empresa, motivo este que gerou a 

penalização de suspensão de licitar pelo prazo de 2 anos. 

6. Ainda, além da penalidade houve determinação para que o contrato fosse 

rescindido, situação que ocorreu em 21 de outubro de 2011 (anexo 4), não obstante o 

atestado dizer que o fornecimento se deu até janeiro/2012, situação que coloca em 

dúvida a veracidade das informações constantes do atestado. 

7. Após o processo administrativo que culminou na rescisão do contrato 38/2011, 

contrato estre que deu origem aos referidos atestados de capacidade técnica, assim 

como, aplicou a penalidade na empresa, a recorrida impetrou Mandado de Segurança, 

requerendo que a rescisão contratual fosse anulada, que a penalidade fosse anulada e 

que fosse emitido Atestado de Capacidade Técnica. Após ter a segurança denegada em 

primeira instancia, o T3-MT manteve a denegação (anexo 5), negando os pedidos feitos 

pela recorrida. 

8. A partir desta decisão do T3-MT que é possível constatar os fatos supracitados, 

como "Ademais, a vistoria realizada em 13/07/2011, por equipe técnica da 

autoridade Imaetrada. constatou que toda produção era efetuada na empresa 

Rodrigo Peres Pereira & Cia Ltda., e não pela empresa Refeições Bras Food 
Ltda. ora Impetrante. (fls. 248/254/111"(g.n), 

9. O contrato que originou o atestado era de fornecimento de refeições transportadas 

— ou seja, produção das refeições na cozinha da contratada e transportada até as 

unidades prisionais — ocorre que a produção das refeições, transporte e distribuição nunca 

foi realizada pela empresa contratada — Refeições Bras Food, mas sim por outra empresa, 

situação vedada no contrato. 
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10. Alegou a recorrida que havia alugado o espaço da empresa, mas esta situação não 

foi comprovada pela mesma, inclusive no momento da visita, a Administração deparou-se 

com as funcionárias da empresa Rodrigo Peres Pereira & Cia Ltda e não da Refeições 

Bras Food Ltda, a qual foi contratada para fornecer as refeições.  

"A propósito, é lúcida a manifestação da douta Procuradoria-Geral 

de Justiça em seu escorreito parecer, in verbis: "Como se extrai 

dos autos, o impetrante serviu-se de outra empresa —

Rodrigo Peres Pereira e Cia Ltda., Para a consecução do 

objeto dos contratos supramencionados, qual seja, o 

fornecimento de alimentação às unidades de 

ressocialização e prisionais. Tal fato se comprova pela inércia 

do impetrado na comprovação de que tratava-se apenas de um 

contrato de locação, na medida em que não providenciou a 

alteração de seu endereço comercial e, tampouco, alvará de 

funcionamento. Ademais, em vistoria realizada por servidor 

público no local demonstrou-se aue eram os empregados 

da empresa subcontratada que preparavam os alimentos a  

serem fornecidos  (fls. 246/247-T3). Veja-se: (-I Evidente 

pois aue não era a impetrante aue prestava os serviços 

contratados e sim a empresa Rodrigo Peres Pereira & Cia 

Ltda e, uma vez que a subcontratação não era permitida 

pelos contratos administrativos, posto que um a vedava e 

o outro não previa a hipótese expressamente, 

incontestável o descumprimento contratual e, por 

conseguinte, irreparável a decisão administrativa que 

promove as rescisões unilaterais.  De igual modo, a pena 

aplicada pelo ente público, suspendendo o direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública por dois anos, além de ter 

previsão contratual expressa, não se mostra desproporcional. Por 

fim, não há falar-se em inobservância do contraditório e da ampla 

defesa, vez que devidamente instaurados os procedimentos 

administrativos foi a impetrante notificada a se manifestar sobre 

os fatos que lhe foram imputados (documento de fls. 203) e, 

ainda, possibilitada a interposição de recurso administrativo" (sic 

parecer fls. 388/390-TJ)"(g.n) 

\\. 
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Convi 
11. Assim, diante das razões do eminente relator do TJ-MT, foi promulgado acordão 

denegando a segurança, não atendendo, portanto, os pedidos de anulação da rescisão e 

penalidade e emissão do atestado de capacidade técnica. 

12. No entanto, estranhamento, em janeiro de 2012 foram emitidos os referidos 

atestados de capacidade, mesmo o pedido feito em sede de Mandado de Segurança ter 

sido negado, inclusive mencionando que o fornecimento se deu até Janeiro de 2012, não 

obstante haver a publicação de rescisão do contrato 38/2011 em Outubro/2011. 

13. Todavia, independente da emissão dos atestados, resta comprovado que empresa 

nunca forneceu as refeições, ou seja, a preparação foi realizada por empresa 

diversa da contratada, invalidando, portanto, os atestados apresentados,  visto 

que a recorrida nunca preparou as refeições indicas no documento. 

14. Diante dos fatos apresentados, notadamente as decisões colacionadas no presente 

recurso, resta demonstrado de forma inequívoca, que a recorrida não possui capacidade 

técnica exigida em edital, pois os atestados apresentados pela mesma são inválidos, visto 

que a empresa nunca executou os serviços descritos neles, tendo esta subcontratado 

totalmente o objeto do contrato que originou o atestado, portanto não produzindo 

nenhuma refeição. 

15. Ou seja, o atestado é inidôneo, não possui validade, visto que o mesmo indica 

informações falsas, diante da rescisão contratual face o fornecimento do objeto ter sido 

executado por outra empresa. 

16. Antes o exposto, considerando que restou demonstrando o não atendimento aos 

requisitos do Edital por parte da recorrida, requeremos a INABILITAÇÃO da empresa 

Refeições Bras Food Ltda, como medida da mais lidima e salutar justiça. 

17. Ainda, no caso do entendimento da Sra. Pregoeira não ser o mesmo da recorrente, 

que remeta o presente recurso a autoridade hierarquicamente superior para manifestação 

e deliberação, nos termos da Lei 8.666/93. 

Termos em que p. deferimento, 

São Paulo~yereiro-de2111.9. 
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JUCESP PROTOCOLO 
0.507.594118-6  

CONVIDA REFEIÇÕES LTDA. 
CNPJ/MF 0C.599.283/0001 53 
NIRE 35.218.426.100 

1111111111111E1  

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 18a  ALTERAÇÃO  DO CONTRATO SOCIAL DA 
"CONVIDA REFEIÇÕES LTDA.", PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, ALTERAÇÃO 
DO ARTIGO 11 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.  

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: 

1. CONVIDA ALIMENTAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. sociedade 
empresária limitada, com sede em São Paulo Estado de São Paulo. na Avenida Jabaquara, 
2958, conjunto 41, Mirandópolis, CEP 04046-500, inscrita no Registro de Empresas sob o 
NIRE 35.223.440.603 e no CNPJ/MF sob o n° 48.865.828/0001-39. neste ato representado 
por seu por seu Diretor Presidente, SÉRGIO DE NADAI, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, residente e domiciliado na Avenida Jabaquara, 2958. conjunto 41. Mirandópolis, 
São Paulo, SP, CEP 04046-500, portador da Carteira de Identidade RG n° 5.846.855-9 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 657.661.568-04; 

2. DE NADAI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jabaquara. 2958, conjunto 42. 
Mirandópolis, CEP 04046-500, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do 
ministério da Fazenda sob o n° 55.063.333/0001-51, com contrato social arquivado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n° 35.219.849.829, neste ato representado 
por seu Diretor Presidente, SÉRGIO DE NADAI, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, residente e domiciliado na Avenida Jabaquara, 2958, conjunto 41, Mirandópolis, 
São Paulo, SP, CEP 04046-500, portador da Carteira de Identidade RG n° 5.846.855-9 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 657.661.568-04; 

3. SÉRGIO DE NADAI, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e 
domiciliado na Avenida Jabaquara, 2958, conjunto 41, Mirandópolis, São Paulo - SP. CEP 
04046-500, portador da Carteira de Identidade RG n° 5.846.855-9 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 657.661.568-04; 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada: CONVIDA REFEIÇÕES LTDA., com sede 
em São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Jabaquara, 2958, conjunto 43, Mirandópolis, 
CEP 04046-500, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda - CNPJ n° 05.599.283/0001-53, com contrato social devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.218.426.100, em sessão de 06 de agosto 
de 2003, e 17a  alteração arquivada na mesma repartição sbb n.° 552.328/17-0 em sessão do 
dia 14/12/2017, têm entre si justo e contratado o seguinte'. 

18' Alteração do Contrato Social — Convida Refeições Ltda 
.4(exarid 
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I. 	ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

I. 1.1. Deliberam os sócios aumentar o capital social totalmente integralizado em moeda 
corrente do Pais, atualmente de R$ 15.616.400,00 (Quinze milhões, seiscentos e 
dezesseis mil e quatrocentos reais) para R$ 40.995.001,00 (Quarenta milhões, 
novecentos e noventa e cinco mi e um real), um aumento, portanto de R$ 25.059.900,00 
(Vinte e cinco milhões, cinquenta e nove mil e novecentos reais), representados por 
25.059.900 (Vinte e cinco milhões, cinquenta e nove mil e novecentas) de novas quotas, 
no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente 
nacional, as quais são com expressa anuência dos sócios DE NADAI ALIMENTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONVIDA ALIMENTAÇÃO LTDA. 
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SERGIO DE NADAI, subscritas da seguinte forma. 
considerando o aumento de capital social pelo aporte de recursos realizado pelo sócia 
CONVIDA ALIMENTAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no valor de R$ 
25.059,900,00 (Vinte e cinco milhões, cinquenta e nove mil e novecentos reais). 

Diante das deliberações acima, o artigo 5°. do Contrato Social, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"ARTIGO 5° - O capital social é de R$ 40.995.001,00 (Quarenta milhões, 

novecentos e noventa e cinco mil e um real), divididos 40.995.001 (Quarenta 
milhões. novecentos e noventa e cinco mil e uma) quotas, sendo R$ 
15.616.400,00 (Quinze milhões, seiscentos e dezesseis mil e quatrocentos 
reais), representados por 15.616.400 (quinze milhões. seiscentos e dezesseis 
mil e quatrocentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

já integralizado em moeda corrente nacional e R$ 25.059.900,00 (Vinte e 

cinco milhões, cinquenta e nove mil e novecentos reais), representados por 
25.059.900 (Vinte e cinco milhões, cinquenta e nove mil e novecentas) de 

novas quotas, já integralizadas neste ato, no valor nominal de R$ 1,00 (um 

real) cada uma em moeda corrente nacional, assim distribuidas entre os 
sócios: 

Sócios N° De Quotas 
Detidas 

Valor Nominal 
(R$) 

Participação 

(%) 
Convida 
Alimentação Ltda. 

36.283.299 36.283.299,00 88,51% 

De Nadai Alim. e 
Serviços Ltda. 

4.393.000 4.393.000,00 10,72% 

Sergio De Nadai 159.351 159.351,00 0,39% 

Quotas em 
Tesouraria 

159.351 159.351,00 0,39% 

TOTAL 40.995.001 40.995.001,00 100% 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é, na forma da 
lei, restrita ao valor de suas quotas. mas ambas respondem solidariamente 
pela integralização do capital social." 

iéklexancWe relice 
GÁB/SR 139.020 
Gerente Juridico 
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1.1.2 - Exclusão do item "e" do artigo 11 do Contrato Social 

Os sócios c1,-;i;idern excluir c item "e" do artigo 11 do contrato social. 

Diante das deliberações acima, o artigo 11 do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

ARTIGO 11 -A validade dos atos abaixo mencionados requer a aprovação prévia e expressa, 
por escrito, de sócios representando a maioria do capital social: 

(a) alienação ou oneração, de qualquer forma;  de bens imóveis da sociedade, cujo valor 
exceda R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

(b) alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos imobilizados da sociedade, 
cujo valor exceda, em uma ou mais operações de mesma espécie, no período de 12 
(doze) meses, a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

(c) contratação de empregados cuja remuneração anual exceda a quantia de R$ 500.000;00 
(quinhentos mil reais): 

(d) concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou descontos de duplicatas ou 
securitização de recebíveis cujo valor exceda a quantia de R$10.000.000.00 (dez milhões de 
reais); 

II. 	CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

Em decorrência das alterações acima e para maior facilidade e clareza, os sócios resolvem 
consolidar o texto do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CONTRATO SOCIAL DA 
CONVIDA REFEIÇÕES LTDA. 

CAPITULO I 

Denominação, Lei Aplicável, Sede, Foro e Prazo de Duração 

ARTIGO 1° - A sociedade empresária limitada opera sob a denominação de CONVIDA 
REFEIÇÕES LTDA., com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob n° 35.218.426.100, em sessão de 06 de agosto de 2003, e rege-se pelo 
presente Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis ás sociedades empresárias 
limitadas e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações. 

Álex,3nct,  
OAB/SP 1 .020 
Gerente I.Jridicc 

188  Alteração do Contrato Social - Convida Refeições Ltda 
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ARTIGO 2° - A sociedade tem sede e foro jurídico na Avenida Jabaquara. 2958. conjunto 43, 
Mirandópolis, São Paul,) SP. CEP a4G46-500. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá, por deliberação dos Diretores. abrir. 
transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional, 
fixando, para os fins legais, c capital de cada uma delas. a ser destacado do capital social. 

ARTIGO 3° - A sociedade tem prazo de duração indeterminado. 

CAPÍTULO II 

Objeto Social 

ARTIGO 4° - A sociedade tem por objeto as seguintes atividades: 

(a) Preparação e fornecimento de refeição, lanches e congêneres, pronta ou congelada. 
administrados no local ou transportados, para empresas, indústrias, comércio, hospitais 
privados e públicos, escolas privadas e públicas, repartições públicas, autarquias e locais 
remotos de difícil acesso; 

(b) Exploração do ramo de restaurante comercial. lanchonete e loja de conveniência em 
estabelecimento de terceiros, vias públicas e em locais de grande circulação de pessoas 
como aeroportos, metrô e estações rodoviária, ferroviária e portuária; 

(c) Prestação de serviço de hotelaria marítima, terrestre, alojamentos, com fornecimento de 
refeições e procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies: 

(d) Preparação e/ou organização de eventos na área de alimentação e serviços de buffet. 
com  ou sem fornecimento de mão-de-obra; 

(e) Prestação do serviço de limpeza, higiene e manutenção predial e varrição de vias 
públicas; 

(f) Administração de restaurantes coletivos em estabelecimentos de terceiros incluindo 
fornecimento de mão-de-obra; 

(g) Montagem e fornecimento de cestas básicas compostas de alimentos; 

(h) Prestação de serviços de manutenção. com  reposição de peças, em equipamentos e 
utensílios de cozinha em geral; 

(i) Comércio de gêneros alimentícios, higiene e limpeza, 	\— 
s 
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r- Sergio De Nadai 

N° De Quotas 
Detidas 

Valor Nominal (R$) Participação Sócios 

36.283.299 36.283.299,00 88,51% 

4.393.000 4.393.000,00 10,72% 

159.351 159.351,00 0,39% 

159.351 159.351,00 0,39% 

40.995.001 40.995.001,00 100% 

Convida Alimentação Ltda. 

De Nadai Alim. e Serviços Ltda. 

Quotas em Tesouraria 

TOTAL 

:APTORIO AZEVEDO BASTOS 

Autenticação Digital 
De acordo com os artigos 1°. 3°  e 7° inc. V 8°. 61 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e M. 6 Inc XII 

da Le, Estadual 8 721/2008 autentico a presente imagem dtgeallude, reprodução fiei 
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido 6 verdade. Dou fé 

Cód. Autenticação: 80130406181534580709-5; Data: 04/06/2018 15:37:42 

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89335-3Z66; 
442.4f: 	 Valor Total do Ato: R$ 4,23 

Bei V(doer de Miranda CavalceE,on  
.te, 	 TI os dados do ato em: https://selodigitaltjobjus.br  • 

(j) Comércio °e uti-msílios domésticos a de cozinha em geral, descartáveis ou não, tais como 

pratos. garfos, bandejas, copes, panelcs, guardanapos; 

(k) Comércio e serviços de lanchonetes, casas de chá. de sucos e similares; 

(I) Comércio Atacadista de Bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento 

associada; 
(m) Comércio Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; 

(n) Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; 

(o) Importação e exportação de produtos alimentícios; 

(p) Locação de equipamentos de lazer; 

(q) Locação de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico, pessoal e instrumentos 
musicais; 

CAPITULO III 

Capital Social 

"ARTIGO 5° - O capital social é de R$ 40.995.001,00 (Quarenta milhões. novecentos e noventa 
e cinco mil e um real), divididos 40.995.001 (Quarenta milhões, novecentos e noventa e cinco 
mil e uma) quotas, sendo R$ 15.935.101,00 (Quinze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, 
cento e um reais), representados por R$ 15.935.101 (Quinze milhões, novecentos e trinta e 
cinco mil, cento e um reais) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já 

integralizado em moeda corrente nacional e R$ 25.059.900,00 (Vinte e cinco milhões, 
cinquenta e nove mil e novecentos reais), representados por 25.059.900 (Vinte e cinco milhões, 

cinquenta e nove mil e novecentas) de novas quotas, integralizadas neste ato. no valor nominal 

de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, restrita ao 
valor de suas luotàs, mas ambas :espcnidem solidariamente pela integralização do capital 
social. 

ARTIGO 6°- As quotas cão indivisíveis em relação à sociedade e cada quota confere a seu 
titular o direito a um vote nae deliberações dos sócios. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Exceto se de outra forma exigida por lei ou disposta neste Contrato 
Social, as deliberações da sociedade serão tomadas pelos sócios, representando a maioria 
do capital social, inclusive a que dispuser sobre a transformação da sociedade em outro tipo 
societário. 

ARTIGO 7° - A transferência ou a alienação, no todo ou em parte, de quotas do capital social 
a terceiros não será permitida sem o consentimento prévio. por escrito, do sócio majoritário, 
que terá direito de preferência para sua aquisição, pelo mesmo preço e condições constantes 
da oferta formulada, por escrito, a terceiros. Tal direito de preferência deverá ser exercido 
pelo sócio majoritário dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da 
comunicação escrita da proposta de transferência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o prazo de 30 (trinta) dias. acima mencionado, expire sem 
que tenham sido efetivamente adquiridas todas as quotas oferecidas, o sócio autor da oferta 
poderá transferir a terceiros tais quotas não adquiridas, desde que: (a) tal transferência seja 
efetuada nos mesmos termos e condições da oferta inicial; (b) o terceiro a quem as quotas 
sejam cedidas ou transferidas seja aceito pelo sócio majoritário; e (c) a cessão ou a 
transferência seja efetuada no prazo de até 20 (vinte) dias contados do término do prazo de 
30 (trinta) dias inicialmente dado ao sócio majoritário. Se tais quotas não forem cedidas ou 
transferidas dentro do prazo e de acordo com as condições aqui estabelecidas, estarão 
novamente sujeitas a todo o procedimento acima descrito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os efeitos deste artigo 7°, os "mesmos termos e condições" 
devem ser entendidos como aqueles que resultem em um mesmo resultado financeiro para 
a cedente, qualquer que seja o adquirente previsto no parágrafo anterior, para tanto 
corrigindo-se o preço inicial da oferta por índice que reflita a efetiva perda do poder aquisitivo 
da moeda nacional no período entre a oferta e a efetiva aquisição. 

ARTIGO 8° - As quotas do capital social não poderão ser empenhadas ou oneradas por 
qualquer dos sócios sem a prévia e expressa anuência. por escrito, do sócio majoritário. 
Qualquer transação efetuada com violação deste dispositivo será ineficaz perante a 
sociedade 

‘-• 
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CAPITULO IV 

Min inistracão 

ARTIGO 9° - A sociedade será administrada por 1 (um) Diretor, sendo ele o Sr. SÉRGIO DE 
NADAI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador 
da cédula de identidade RG n° 5.846.855-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 
657.661.568-04, designado para o cargo de Diretor Presidente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os Diretores permanecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, até que venham a ser destituídos e/ou substituídos por deliberação do(s) 
sócio(s) representando, no mínimo. o quórum exigido por lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Diretores poderão receber uma remuneração. que será fixada 
por deliberação do(s) sócio(s) representando a maioria do capital social, e levada à conta as 
despesas gerais da sociedade. 

ARTIGO 10 - Observado o disposto nos artigos 11 e 12 deste Contrato Social, a sociedade 
será representada e obrigar-se-á pela assinatura de 1 (um) Diretor ou de 1 (um) procurador 
devidamente constituído para representar a sociedade quando assim previsto no respectivo 
instrumento de mandato e somente na extensão dos poderes que nele se contiver. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as procurações a serem outorgadas pela sociedade 
poderão ser assinadas por 1 (um) Diretor, exceto aquelas outorgadas a advogados para a 
representação da sociedade em juízo ou em processos administrativos, deverão ter prazo de 
validade determinado, sendo vedado o substabelecimento, sob pena de nulidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os Diretores e procuradores poderão, isoladamente, 
representar a sociedade perante as repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais. 
Autarquias e Repartições da Organização da Justiça Comum. Federal e do Trabalho em 
assuntos relacionados com os deveres fiscais e trabalhistas, além de processos e 
procedimentos licitatórios da sociedade. 

ARTIGO 11 - A validade dos atos abaixo mencionados requer a aprovação prévia e expressa. 
por escrito, de sócios representando a maioria do capital social: 

(c) alienação ou oneração, de qualquer forma, de bens imóveis da sociedade, cujo valor 
exceda R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais): 

(d) alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos imobilizados da sociedade, 
cujo valor exceda, em uma ou mais operações de mesma espécie, no período de 12 
(doze) meses, a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

(c) contratação de empregados cuja remuneração anual exceda a quantia de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais); 

Mdxandr 
OAB/SP/39.CfO  
Gerente Air fco 
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(d) concessão e onten.79".o de. empréstimos, financiamentos e/ou descontos de duplicatas ou 
securitizaçãn de recebíveis cujo valor exceda a quantia de R$10.000.000,00 (dez milhões de 
reais); 

ARTIGO 12 - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos 
praticados pelos Diretores, por procuradores ou por empregados da sociedade, que sejam 
estranhos ao objeto social e aos negócios da sociedade, tais como avais, fianças. endossos, 
hipotecas e outras garantias em favor de terceiros, a menos que tais atos tenham sido prévia 
e expressamente autorizados, por escrito, por sócios representando a maioria do capital 
social.  

CAPITULO V 

Reuniões dos Sócios 

ARTIGO 13 - Os sócios reunir-se-ão sempre que os interesses sociais assim o exigirem. 
Entretanto, qualquer deliberação que demandar a manifestação dos sócios poderá ser tida 
como validamente tomada, independentemente de realização de reunião, se expressa 
mediante instrumento escrito, firmado por sócios representando a totalidade do capital social. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As Reuniões dos sócios serão convocadas por qualquer dos 
Diretores e. nos casos previstos em lei, pelos sócios, por meio de carta registrada, fax ou 
aviso entregue pessoalmente, contra recibo, ao outro sócio, com a antecedência mínima de 
8 (oito) dias. Considerar-se-á dispensada a convocação quando todos os sócios 
comparecerem à reunião ou se declararem, por escrito, cientes do local. data, hora e Ordem 
do Dia.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - As reuniões dos sócios serão instaladas com a presença de 
titulares de quotas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital 
social e serão presididas e secretariadas por Presidente e Secretário escolhidos pelos sócios 
presentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Um sócio poderá fazer-se representar nas Reuniões dos Sócios 
por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de procuração, com especificação dos 
atos autorizados, devendo a procuração ser levada a registro juntamente com a ata. 

PARÁGRAFO QUARTO - A sociedade manterá um livro de Atas das Reuniões dos Sócios. 
no qual as Atas das Reuniões dos Sócios serão lavrazles. 
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CAPÍTULO VI 

Exemicio Sócia:, Demonstrações Financeiras 
e Destinação do Lucro 

ARTIGO 14 - O exercício social encerra-se em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as Demonstrações Financeiras previstas em lei. O lucro então verificado terá a 
destinação determinada pelos sócios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As Demonstrações Financeiras serão disponibilizadas aos sócios 
dentro de 10 (dez) dias após terem sido concluídas, prazo esse que não excederá a 30 de 
Abril do exercício seguinte. A aprovação das Demonstrações Financeiras pelos sócios poderá 
ser manifestada por instrumento escrito em separado ou pela aposição das suas assinaturas 
nos livros próprios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sociedade poderá levantar balanços semestrais ou de períodos 
inferiores para fins de apuração e destinação do resultado do período neles compreendido. 
podendo eventual lucro, por deliberação dos sócios, ser distribuído aos sócios ou capitalizado. 

CAPITULO VI 

Continuação da Sociedade 

ARTIGO 15 - A falência ou retirada de qualquer um dos sócios não acarretará a dissolução 
da sociedade. Em qualquer destas hipóteses, as quotas do sócio falido ou que se retira serão 
adquiridas pela sociedade, se as condições do momento assim permitirem. ou pelos sócios 
remanescentes, observadas as respectivas proporções que detêm no capital social, pelo valor 
contábil das quotas, apurado com base em balanço especialmente levantado para tal fim. 
Tais quotas serão pagas em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do levantamento do referido balanço 
patrimonial.  

CAPITULO VIII 

Exclusão de Sócio 

ARTIGO 16 - Por deliberação do sócio majoritário tomada em reunião especialmente 
convocada para esse fim. o sócio minoritário poderá ser excluído da sociedade, por justa 
causa. O sócio minoritário deverá ser notificado com antecedência de, no mínimo. 8 (oito) 
dias da data da realização da reunião para permitir o seu comparecimento e o exercício do 
direito de defesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Uma vez aprovada a exclusão de tal sócio, o capital social sofrerá a 
correspondente redução ou suas quotas serão adquiridas pela sociedade, se as condições 
de momento assim permitirem, ou pelo sócio majoritário, pelo valor patrimonial de referidas 
quotas, constante do último Balanço Patrimonial levantado pela sociedade. Eventual 
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pagamento devido será efetuado em até 3 (três) parcelas. mensais e consecutivas, corrigidas 
monetariamen-e atg seilefe,ivo pagamento. de acordo com o índice então estabelecido pelas 
autoridades 2evernamentaiL, para refle:ir a desvalorização da moeda nacional do período. 

CAPÍTULO VIII 
Liquidação 

ARTIGO 17 - No caso de liquidação da sociedade, o procedimento estabelecido em lei será 
adotado e observado, com a nomeação, por sócios representando a maioria do capital social, 
de um ou mais liquidantes para operar a sociedade durante a liquidação. 

CAPÍTULO IX 

Alterações 

ARTIGO 18 - Este Contrato Social poderá ser alterado, em qualquer de seus artigos e a 
qualquer tempo, mediante deliberação de sócios representando. no mínimo. 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social. A aprovação de sócios representando. no mínimo. 75% 

(setenta e cinco por cento) do capital social também será necessária para a deliberação sobre 

a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do seu estado de 
liquidação." 

E POR ESTAREM ASSIM, JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

São Paulo, 22 de marto de 2018. 
/- 

/ 

DE NADAI ALIMENTAÇÃO ESERVIÇOS LTDA. - EM RECJJPERAÇÃO JUDICIAL 
Segio De Nadai /, 	/'' 
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PROCURAÇÃO BASTANTE-. QIIi FAL: CONVIDA REFEIÇÕES LTDA 

AOS Vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 

12-  II 20Itit. ¡lesta ( idade e Capital der (.suado de Sào Paulo. Reptil-ql.:a federatisa do Brasil. )1; 

1\ k enidd Jaknitiara. n 21/ 1--, 5. 4 Andar. Mirandópolis. perante mim RICARDO PISLIRA DF MORAIS. 

escoes eine do 10 I abeliao de S: otas. compareceu conto Outorgante: CONVIDA REFEIÇÕES LTDA. 

inscrita no (.:NP.I sob o 	05.599.283/0001-53. com  sede na Cidade de Silo Paulo SP. à As cinda 

Jabaquara. n 298. Conjunto -Ir.,. 	irandOpolis. com  seu: Atos Constitutts os re2istrados sob o NIRI - 

.2:S42610ft em 06 118 2001. com  sua 15' Alteração do Contrato Social Consolidado, de 22 03 2015. 

registrada na il. erSP sob ii 242.42 18-9, em 29 05 2018. arguis ados nesta ser-sentia na pasta 	246. 

sob n s 	1.S8. cópias autenticadas do Contrato Social. juntamente com a Ficha Cadastral Completa. 

emitida pelo sne 11 u:6 	 ao, 14 II 2018: representada no: termos de Artigos ') e  

In. por seu Diretor Presidente: SFAZGIO DE NADAI. brasileiro. di‘ oreiado. empresário. portador da 

Cedula de Identidade R(i 	5.846.855-9 sSP/SP. inscrito no l 11- sob o ir. 657.661.568-04. 

domiciliado e residente na cidade de Silo Paulo SP. à Rua Araguari. n" 409. IV 12 Andar, Moem, 

reconhecido como ;) proprio de que trato por mim. emes ente, pelo exame dos documentos de 

identidade física e personalidade juridica apresentados em seus originais e acima consignados. do que 

dou fe 1.fflao. pelo representante da Outorgante na fornia conto sem representada. foi declarado sob 

pena de responsabilidade eis il e penal. não lias er mais nenhuma alteração alem da mencionada. pelo 

presente lostrilinento e na melhor forma de direito. nomeia e constitui seu procurador: EDUARDO 

('.ANILO DE AGUIAR. brasileiro. solteiro, maior. supers isor de licitações. Caula de Identidade RI, 

n  403460114(1 551';'Sp.  inscrito no  CM- ,oh o n•-1. 356.136.4 I8-'0. domiciliado e residente na cidade de 

`-(1'. a Rita António Cantarella. ri 536. apartamento 62. Vila Santo kstefano: a quem confere 

podere. para representa-la perante orgaos pUblicos. empresas poisadas, sociedades de economia mista. 

fundações de direito público. fundaçóes de direito pris ido. e quaisquer outras empresas e órgãos. selam 

nacionais ou internacionais. na  esfera federal. estadual ou municipal. a tini de: assinar atas. propostas. 

deelaraçoes. contratos. petições. ofícios. recursos, realizar Listas. fazer impugnações. reelamaçoes e 

protestos. prestar cauções. entrecar e retirar documentos. praticar os atos necessários durante a 

real maçz'io de certame 1icitanório. de qualquer modalidade. para manifestar-se serbalmente. renunciar ou 

interpor recursos. formular propostas. memoriais, oferecer  lances  de preços por qualquer meio 

admitido. e praticar todos os demais atos pertinente: ao certame em nome da Outorgante, e tudo mais 

que for  lic ito e  neces,ario pra o fiel e cabal cumprimento (I() presente mandato. pelo qual darei por bom. 

Av. Jabaquara, n 221 - São Paulo / SP 
Coa 04045-000 - Fone: (11) 5583-3088 
E-mail: 10tabnotas61010tabnotas.com.br  11111111 HJNORWE ffi 
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ano a contar desta data. Assim o disse. pediu-me e eu lhe Ia\ rei a presente procuração. a qual sendo 

feita lhe li cm oi alta e clara. achou em tudo contbrme. aceita. outorga e assina. dou fé. Eu. 

RICARDO PEREIRA DE MORAIS. ESCREVENTE a escrevi. 	CARLOS PEREIRA DA 

SILVA. TABELIÃO SUBSTITUTO, subscrevo. (") SERGIO DE NADAI. - [moi R8261.48 . Ao 

siado 	 ao R.L"i‘ 	 a,, Insp Rs50.84. Santa Casa R52.62. Eribunal de Justiça 

R's 	\lira. Público RS12.;;E. 1.5.S RS:;.581 - N-A-D-A M-A-1-S - TRASLADADA NA MESMA 

DA TA. Eu, CARLOS PEREIRA DA SILVA, TABELIÃO SUBSTITUTO. subscrevo e assino em 

público e raso, dou 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes°. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoriatjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Convida Refeicoes Ltda tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Convida Refelcoes Ltda a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/12/2018 16:22:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Convida Refeicoes Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica©azevedobastos.not. br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:i/autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1122898 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28111/2019 14:28:40 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 80132811181427350749-1 a 80132811181427350749-2 
=Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ 	003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7f566e09fc5b9d4869254b36eb583f885c9bccca772be751939bb81f49173e4840f4da34bbe180214c23b9e55da 
4f77283e1f83f6ca65ec17153f78d99618328 

 

CP 

 

reer,:encue da Rep.:hindi 
. 	t 

1~.1a P.7,11.2)fla 1.  2 20:; 2 
de 24 de 320SIOCe 21))' 

https://autdigitaLazevedoloastos.not.br/home/comprovante/80132811181427350749 
	

1/1 



Nu 25633 ficial Diário Terça Feira. 30 de Agosto de 2011 Página 48 

EXTRATO DO FRIMEIRO TERMO ADFIVD E TERMO DE RERRATIFICACÃO AO CONTRATO N° 157,2010 
SEJUDH 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

EXTRATO DO CONTRATO N° 056/2311/SEJUDH 

DA ESPECIE. Termo Aditivo e Termo de Rerratificação que eme si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA SESP e a Empresa PANTANAL 
LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ME.  

DO OBJETO alteração e retificação do item 6.1 da CLAUSULA SEXTA - DA DCTAÇÃO ORÇAMENTARIA e do item 9.7 
da CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO e alteração da CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA do Contrato 
1E7,2010 que tem por objete a cortratação de empresa especializada na locação de ónibus, para atender as 
demandas da Secretara de Estado de Justiça e Segurança Pública e suas unidades. 

DA COTAÇÃO ORÇAMENTARIA-  6.'.. As despesas dc presente Termo Aditivo, para o corrente exerc cic correrão a conta 
da dotação orçamentaria consignada na Unidade Orçairemana: 19101-  Programa 036: Atividade 2006, 
Natureza de Despesa 33303900 e Fonte 240, com efeito a partir de de janeiro de 2011 As despesas do 
orçamento de 2012 correrão por dotação especifica a ser consignada 

DO PAGAMENTO 8.6.0 faturamento deverá ser emitdo para. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA 
- SESP. CNPJ n° 03 507 4160028-64  - Endereço Rua D sir°  Bairro Centro Politica Administrativo - CEP: 
7t.049-927 - çuaba - MT com efeito a partir de 1°  de Janeiro de 2011 

DA L IGENOIA Fica prorrogada a viges:ia do presente contrato por 12 (doze: meses contados a partir de 30,09'231' a 
29/09,2012.  

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas tocas as Clausulas co Cortrato 
ASSINAM. DIOGENES GOMES CURADO FILHO - Secretano de Estado de Segurança Publica CONTRATANTE e o Sr 

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - Empresa PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ME,  

CONTRATADA.  

DA ESPÉCIE. Contato que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO. por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH e a Empresa PLANETA ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA - EPP. 

DO OBJETO: contrafação de empresa espe.iaiizada em fornecimento de agua natural em carro pipa de no min mo 16,000 
litros, para atender as necessidades dos estabelecimentos penas do Sistema Penitenciário localizados nos 
municipios de Cuiabá e Várzea Grande - MT, conforme as especificações contidas no Ed tal de Pregão n' 
04012311/SEJUDH, sus anexos e demos clausulas contratuais. 

DO VALOR: O valor gleba deste canhoto e de RS 9.600.00 Inove mil e seiscentos reais). 
DA DOTAÇÃC ORÇAMENTARIA: UO: 181E1/Programa: 314/Atividade 4280/Natureza de Despesa: 33903900/Fonte. 100. 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: Ficara a cargo do Gerente de Infraestrutura - Otimio de Souza Brardão. 
DA VIGÊNCIA: 30/08231' a 29;082012. 
DA DATA: 30;08)20'1, 
ASSINAM: DES. PAULO INÁCIO DIAS LESSA Secretano de Estado de Justiça e Diretos Humanes: CONTRATANTE e c Sr. 

NELSON COUTNHO Empresa PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ERP,OONTRATADA 

EXTRATO DO CONTRATO 05312311'SEJUDH PORTARIA CONJUNTA fir 12/2011 - SESPISEJUDH/FUNAC/FUNDECON 

INSTITUI COMISSÃO DE INVENTARIO PATRIMONIAL DO NÚCLEO 
SEGURANÇA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. o SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS. A PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR a PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE e a SECRETÁRIA ADJUNTA 
EXECUTIVA DO NÚCLEO SEGURANÇA. no uso das atribuiçoes legais. e 

CONSIDERANDO a necessidade de fazer o levantamento dar baixa e regularizar os bens patnmoniais 
da Secretaria de Estada de Segurança PJbI ca da Secretaria de Estado de Jastça e Direitos Humanos. do Fundo de Defesa 
do Consumidor e da Funcação Noia ...‘hance: 

CONSIDERANDO o disposto nos arts 94, 95.96 e 106. todos da Lei n°  4.320,1964, que dispôs sobre 
o evantamento f sico-f ronceiro de cada Undade Administrativa.  

CONSIDERANDO. ainda o que dispõe o Decrete ri' 4.568/2002, que regulamenta o reaprovetamento 
e 3 ces'az mento de bens moveis no ambito do Estado. bem como a Lei n' 80392003. que disciplina a doação de bens 
moveis 

CONSIDERANDO a necessidade de se demorstrar nos balanços o real valor dos bens movets proveis 
e mplantar un efetivo controle de movimentação desses bens e 

CONSIDERANDO a instrução Normativa n= 03 2008/GAB SEJUSF de 27 de agosto de 2008 

DA ESPÉCIE Contato que ertre si celebram o ESTACO DE MATO GROSSO por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH e a SIyaesa IMPACTO IMAGENS E ARTE 
VISUAL LTDA.  

DO OBJETO a Contratação de empresa especializada no serviço de Confecção oe Placa de Identificação e Homenagem 
destinadas a atender as Unidades da SE.UDH, quais sejam Conselno de Estadual de %Ilhoas sobre Drogas 
- CONEN. Centro de Referência GLBT de Comute a Homofoora Sistema Socioeducathro Sistema Prisrora, 
e Defesa dc Consumidor - PROCON, conforme especificaçães. Ganidas na proposta e nc Edital de Pegão n° 
019/201 I (SEJLID-1/MT e seus anexos na proposta de preço apresentada e demais clausuas contratuais.  

DO VALOR: O valor total estimado deste Contrato e de R$ 24 000 CO i Ante e quatro mil aisi 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 00 18101/Programa 309. 308. 305 314 168/Projeto. 1647'Atividade 4268 4280, 42E1, 

2297Natureza de Despesa 3390390G/Fonte 240 e 100. 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. Ficara sob a responsabilidade da Sra. Claudia Regina Pinneiro da Silva, Coordenadora 

de Apoio Lcgistico a fiscalização do presente Contrato. 
DA VIGÊNCIA. 30/08.201' a 29'082012.  
DA DATA 30/08120'1 
ASSINAM: DEs, RAJLJ NAU° CIAS LESAR - Secretano de Estado de Justiça e Direitos Humancs,LONTRATANTE e o 

Sr SALOMÃO NEVES BOTELHO - Empresa IMPACTO IMAGENS E ARTE VISUAL LUA 'C DNTRATACA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 055/2111LSEJUDH 

RESOLVE: 

Art. 1° - Instituir a Comissão para levantamento do ir ventam patrimonial baixa e regularização do 
património da Secretara ce Estado de Segurança Publica, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, do Fundo 
de Defesa do Consumidor e da Fundação Nova Chance do exercic o de 2011 

Art. 2° - A comissão sera composta pelos servidores.  

I. 	Jaaueline Souza Ferreira Aguiar- Presidente 

II 	Alessandro Augusto Aníbal - Membro 
II 	André Luiz Ferreira Grandão - Membro 

IV. Luciane Wendling - Membro 

V. Manoel de Souza Ribeiro Neto - Monitore 

VI. Flavio Conche dc Nascimento - Membro 

Art. 3° - A Comissão devera fazer a incorporação e a baixa do material permanente de todos os bens 
patrimoniais Seretana de Estado de Segurando Publica ca Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos co Fundo 
de Defesa do Consumidor e da Fundação Nova Chance nos termos da Lei Feeeral n= 4 323,1964 ce r 7 de março de 1964 
e domas nornatzações pertinentes.  

Art. 4° A Comissão devera desenvolver suas ativdades conforme arevisto na Instrução Normativa 
n= 03 2008•GABSEJUSP M-  sob a orientação e vadação da Coordenadona de PatrirOnto e Almoxarifado da Secretaria 
Adianta Executiva do Núcleo Sistêmico Segurança. 

Art 5° • A Comissão podera scaciar a presença de um representante da SESP. SEJUDH. FUNAC e 
FUNDE 2ON quando houver necessidade de a qum esc arecimento no que tange ao levantamento do irventâno aatnimonal, 
baixa e regulanzação 

Art. 8° - Quando convocados, cs membros da Comissão ficarão a disposição para o desenvolvimento 
dos trabalhos instittados resta Portaria.  

Art. 7° - Esta Fortuna entra em vigor ra data de sua publicação revogando-se as disposições em 
contrario em especial a Portaria n° 00312010/GAB.SENSSEJUSP. pubicada no Diana Oficial do Estado n' 25315. de 11 
de maio de 2C 10 

DA ESPÉCIE Contato que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE ,ILISTIOA E DIRE TOS HL MANOS - SE RANI e a Empresa ARCA - AUTO RADIO SANTO 
ANTONIO LTDA.  

DO OBJETO: a prestação de serviços consistente na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 
radiocomunicação incluindo substituição de peças recuperação de acessoncs comoreendidos 
equipamentos portaters moveis fixos e repetidoras, ia Secretaria de Estada de Justiça e Direitos Humanos 
e suas unidades, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Eetreruco n° 3462011 SEJUDH' MT 
e seus anexos na proposta de preço apresentada e demais oausulas contratuais.  

DO VALOR O valor total estimado deste Contrato e de RO 64.500.00 (sessenta e quatro mil e quinhentos 'cais) 
DA F SCALIZAÇÃO DO CONTRATO. A fiscalaação do contato tera como responsável c Ten. Cel. BM Ricardo Artono 

Bezerra Desta Coordenacor de Transportes. Tel.: 65 3613-5500 Ramal 8140 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA UO 1810-11Programa 036/Atividade.  2006/Natureza de Despesa. 33903900 Fonte 240 
DA VIGÊNCIA 01/09/231' a 31:082012.  
DA DATA. 30;052011 
ASSINAM DES. PAULO INACIO DIAS LESSA - Secretário de Estado de Justiça e Direitos NumanosOCNTRATAN-E 

c a Sra ANA LEOPOLDINA CE CARVALHO Empreso ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA.;  

CONTRATADA. 

Protocolo n.° 852042J2011ISEJUDH/MT 
Assunto: Recurso Administrativo. Penalidades impostas aos Contratos n.° 03812011 e 048/2011/SEJUDRMT. 
Interessada: Refeições Bras Food Ltda., CNPJ n.° 11.893.787/0001.03. 

EXTRATO DA DECISÃO 

Canoa/MT 1°  de agosto de 2011. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Republique-se por ter saído incorreto.  

Ante ac exposto no processo s ° 652042;201 r,SEJUDH,MT decido 
1 	 Manter parcialmente a decisão administrativa. relatou ao protocolo c° 
63308912011. colo extrato fora cubicado nc Diário Cficial de 19,082011. pagira '5 caos motivos de que a empresa não 
apresentou quaisquer documentos habas a comprovar seu direito. sendo devidas as seguintes alterações 

1.1 	 Que o Contrato n 038/20111SE UDH'INT opa vigência se espira em 
21'09,2011 não sele prorrogado por esta Seonstara de Estado tendo PT esta ri IP 1 Irritação nora 511h5t tIII7;in da priectacAn 
de serviços de que trata esse contrato será realizada nc dia 02109/2011 e que a empresa licitante vencedora terá ainda .ter 
período de 20 Morde dias para executar os serviços 

Diógenes Gomes Curado Filho 
Secretáno de Estaco de Segurança Pública SESP 

1 2 	 Que o Contrato ri° 3452011SEJUDH,MT 	seja rescindido 
unilateralmente (artigo 78 incises I VI. XII ct artigo 79 inciso I da Le. Federal n ° 8 66611993:.na segunde forma dada a 
premente necessidade de continuidade de tais serviços' 

Des. Paulo Inácio Dias Lessa 
Secretario de Estado cie Justiça e Direitos Humanes - SEJUDH 

ar Para o Contrato n.' 0482011 SEJUDH,MT a rescisão tera efe tos a partir da data da corfirrnacão de imo de 
execução dos serviços, pela segunda coocada no Pregão e.' 0212011,5E1110FM-  ficando desde ja a Cocrdenadona 
de Aquisições e Contratos da Secretaria Adjunta Executiva do Núcleo Segurança responsavel por oficiar es empresas 
classificadas na elucida licitação, 

Sirlei Teresinha Theis de Almeida 
Secretária Adjunta Executiva do Núcleo Segurança - SAENS a 1j Na Impotese de não haver interessados classificados e habilitados ra lotação sobredita proceda-se contratação era 

dispensa de legação, tendo por base o artigo 2t, mono IV da Ler Federal ° 8.66611593 e conseguinte providências 
urgentes de realização de nova Ircitação nos moldes da lei em comento e Decreto Estadua n.' 7 217'2006 

Usela Simone liana de Souza 
Pi adere do Fundo Estadual cie Defesa ao Consortlidor - FUNDECON cai 

/e 

2 	 Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dela ausência de aree  
rad. '09 §1°, Lei Federa 8665,1393).somada a gravidade e peculiaridade do caso, somados aos indicios ie 
tentativa de prejudicar o procedimento tclatono Pregão n 050/2011'SEJUDWA1-  marcado para o dia 02'03201 Neide Aparecida Mendonça Gomes 

Presidenta da Fundação Nova Chance - FUNAC 
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Oficie-se a SACrliAT - Secretana de Estado de Administração para f ns 

de inclusão da penalidade de suspensão do dreno de icitar da empresa Refeições Bras Feel Ltda na Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado iart 137 Decreto Estadual n 7.217120061 

SEDUC 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4 	 Remeta-se ao GAP-SAENS para providercias coacto acs pagamentos 
devicos a empresa Refeições Eras Ford Ltda cujo pagamento ainda não tenha sido realizado dentro do prazo estipulado 
nos Contratos n ' 038120' 1:SEJLIDH.MT e n 048 2011:SEJLICH;MT 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N° 12112011  5 	 Publique-se o extrato em Diário Oficial 
6 	 Cumpra-se 

Cinaba-MT 29 de agosto de 201' 

PAULO 'NA :10 DIAS LESSA 

Origem: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 041(2011 (SAD Pregão 042/2011 
Contratante. Secretaria de Estado de Evocação - SEDUC. 
Contratada: CENTRAL DE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA. 
Objeto: Contrafação de pessoa 'UI dica com a finalidade de prestação de seviços de. alimentação preparada e locação de 
cadeiras e mesas plasticas. para atender a demuda da Superintendência de Diversidades Educacionas. 
Valor: R$127.557,00 (cento e vinte e sete mil, e quinhentos e cinqüenta e sete reais). 
Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses com Inicio em 30:082)1' e seu Término em 30,'22011. 

EXTRATO DO PRIMRIP.0 TERMO AUTUO E TERMO DE RERRA-IP cAçAo AC CONTRATO N°  2282011'SRJUDH 
CulabaMT 30 de agoso de 2011 

DA ESPECIE Termo Adfivo que entre si ce ebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intercedo da SECRETARIA 
DE ESTACO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDF e a Empresa PANTANAL LOCADORA DE 
AUTOMO'v EIS LTDA ME.  

DO OBLETO alteração da CLAUSULA SEXTA - CA DOTAÇA O ORÇAMENTARIA e da CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA 
dc Contrata 028 2011 SEJUDF cue tem por objeta contrafação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de veicukos tipo dm bus para atende' a SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E D REITOS HUMANOS e suas Unidades 

DA DOTAÇÃO OR;AMENTARIA As despesas dc presente Termo Acibvo para o corrente exercicio comerão à conta 
dc dotação orçamentaria constgnada na Unidade Orçamentaria: 18'01: Programa 036 Atividade: 2006: 
Natureza de Despesa: 33905900 e Fonte 240 

DA ',IG.ENC:A Fica prorrogada a vigência do presente contrato por 03 ¡três; meses. contados a partir de 0209/201' a 
0 111 2 20 1 1. 

DA  RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas tocas as Clausulas co Contrato inicial.  
ASSINAM DES. PAULO INAC O DIAS LESSA - Secretano de Estado de Justiça e Direitos Humanos/CONTRATANTE e 

o Sr ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - Empresa PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOJE S _TDA 

ME/CONTRATADA.  

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Lauda 209 

Autos de n.° 469630/2011, 400104/2011, 54934512011 
Recorrente: Empresa Rodrigo Peres Pereira 8 Cia Ltda. 
Assunto.  Rescisão Unilateral e Aplicação de Penalidades ao Contrato o.° 052/2008/SEJUSP/MT. 

EXTRATO DE DECISÃO 

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N°  15812011. 
TERMO: EMERGENCIAL 
Protocolo n°.38178912011 
PARTES: Secretana de Estado de Educação - SEDUC CNPJIMF 03.507415:0008-10 e o Conseihe Deliberativo da 
Ccmunicade Escolar da ESCOLA ESTADUAL TERRA NOVA CNPJíMF 13408.34310001-31. no muniaipio de TERRA 
NOVA DO NORTE1MT. 
OBJETO: O presente convênio tem por objetive o repasse de recursos financeiros para aquisição de materiais e execução 
de serviços de mão de obra para adequações e melhorias nas dependendas físicas da ESCOLA ESTADUAIS TERRA 
NOVA 
Projeto' 290.3880 
Elemento de Despesa: 335030 e 335039 
Ponto 110 e 122 
Neta de Empenho: 11 12234-5. 11.12235-3. 11.12236-1. 
VALOR' RS 4 Mi 37 (Nato mi rinvecentris e edema e rim reais tente e sele centavoei 

DATA DE ASSINATURA: 30;082011 

Fele exposto, segundo cs principias da razoabilidade da 
proporcionalidade. do devido processe eget. do contraditório e da ampla defesa, dado ao lato de que a recorrente não 
apresentou neves fatos constitutivos do seu direnc. decido pelo total indeferimento do presente Recurso Administrativo, 
processo n.° 54934512011. mantendo as mesmas penalidades outrora proferidas a empresa Rodrigo Peres Pereira 
& Cia Ltda.. devidamente publicadas no Dada Oficial de 22'062011 p 32 bem como nego o recebimento o presente 
recurso no efeito suspensivo. 

Lauda 210 

Publique-se. Cumpra-se. 

EXTRATO DO 08° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 21612008. 
PARTES: Secretaria de Estado de Educação. CNPPME 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Ju,naMT CNFJ 
MF 15.359 20:(0001-5( 
OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Clausula Sexta - da Vigência do Terme de Can:rema V' 
215:2008, construção co almaxardado. construção do pato com piso cimentado construção ao muro e alanbrado na EE 
Antena Francisco Lisboa no mumcipic de JuinalitT que passa a ter a seguinte redação 
A vrgenaa do convênio passa de 27:0,2)10 para 27'1C:2011 
Assinalara 30'08'2011 

Cueba 10 de agosto de 2011 

FAULrì INADIG DIAS LESSA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CREDENCIAMENTO CEB N° 068/2011.CEENT 

SECRETARIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atnauções legais a 
Considerando o Decrete Estadual n° 914 de 27'11'2007.que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temperara de excepcional interesse publico. nos temos do incise IX dc art. 37 ca Constituição 
Federal de 1980 - o Termo ce ajustamento de Conduta irmado com c Ministérro Público Estadual - processos n° 
3E1714 2009 e 412725:'2005.e de acordo :ora Edital de abertura publicado no Claro Oficial do Estado de 23 de julho de 
2009 paginas 08 a 11 com retificações no Diario Oficial do Estado em 24/072009. 3110712009 e Edital de abertura para 
ccmplementaçãc de vagas remanescentes publicado no Dano Oficial do Estado de 14 de oututore de 2009. paginas 18 a 21, 
ccm -etificacões no Diaric Oficial do Estado em 30:112009. 	 Considerando a determinação co Mandado 
de Segurança Individual r° 140421:2009- CLASSE 120-CNJ- Ccmarca da Capital 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso do suas atribuições lega s, 
considerando o que dispõe a Resolução n° 6302008-CEE/MT. c tordo em vista o que custa co Processo n° 282520:2011-
CEE(MT c do Parecer CEB n° 208/2011-CEE/MT. aprovado em 23 do agosto de 2011. raro sorve CREDENCIAR para 
ministrar a Educaçãa Edis ca a partir de 1° dc janeiro dc 2011. a Escola Municipal Planalto, localizada na comunidade 
Planalto, Munic.ipo de Nova Guante. MT. munida pelo Municipic, devendo as etapas e ou modalidades estar devidamente 
autorizadas por este Conselho, nos termos da Resolução r° 6302008-CEE:MT. 

Conselho Estadual de Educação. em Cuiabá. MT. 30 de agosto de 201 1. 

AGUINALDO GARRIDO 
Presidente 

RESOLVE: 

CONVOCAR a Candidata abaixo relacionada para provimento de vaga. atreves de cortrataç,ão temporada de 
pessoal de acordo com a respectiva lotação:cargo 

0E9TRC SOCIOEDUCATiVO - POLO RONDONÓPOLIS 
TECNICC DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVC - PERFIL PSICOLOGA 
Eliane Aparecida Montanha Rojas Lopes de Andrade 

AUTORIZAÇÃO CEB N° 208/2011-CEE/MT 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legas. 
considerando o que dispõe a Resolução n° 630'2008-CEE/MT. e tendo em vista o que consta co Processo n° 282712:2011-
CEE/MT e do Parecer CEB n° 208/2011-CEE:MT. aprovado em 23 de agosto de 2011. resolve AUTORIZAR a oferta da 
Educação Básica (educação infantii e ensino fundamental e 1° segmento. na  modalidade de educação de .ovens e adunes 
por 05 (cinco) anos. a partir de 1° de janeiro de 20'1. ate 31 de dezembro de 2015. CONVALIDAR estucos realizados 
pe os alunos matriculados no ensino fundamental. ano letivo de 2006 a 2010 e na modalidade ELA. 115  segmento,. ano 
letivo de 2010, é Escola Municipal Planalto, localizada no Comundade Planado-nunicipo de Nova Gua -it. MT. mantida 
peso Município. 

A candidata convocada para provimento de age na unidade ansiara' do interior do Estado devera comparecer 
na rcspectva unidade de lotação a partir da circulação deste Edital das 38h as 12h e das 14h as 18h para entrega de 
documentação e apos assinatura cos contratos de sennço temporano 

A convocada tera o prazo de 03 ¡três) dias ateis a contar da circulação deste. para se apresentar. munidos da 
documentação e (ioda no Eddal Publicado em 14 de outubro de 2009 irem 12 (doze) para a formalização do contrato sendo 
que o não atendimento de quaisquer das eNigéne as ed tal coo ima içara na desclassificação dos respectivos cand datas 

Registra-se 
Publica-se.  
Duma:a-se 

Conselho Estadual de Educação. em Cuiabá, MT. 30 de agosto de 2011 

AGUINALDO GARRIDO 
Presidente 

AUTORIZAÇÃO CEB N° 207/2011-CEE/MT 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos em Cuiabá. 19 de agosto 2011 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso ide suas atribuições lega s. 
considerando o que dispõe a Resolução n° 8302008-CEE/MT. e terão em vista o que consta co Processo ri' 141926.2011-
CEE/MT e do Parecer CEB n° 209:2e1I-COEM'. aprovado em 23 de agosto de 2011, resoive AUTORIZAR a oferta da 
Educação Básica (educação Menti ) per 05 cMcoi anos a partir de 1° de janeira de 2011. ate 31 de dezembro de 2015. ao 
Centro Municipal Sabi ina Rodrigues Antunes, lucalizado ra Rua Fabiano. en Ba nu Jardin Me), liddie.ipie de No, 
Maringe. MT. mantido pelo município. 

Clarindo Alves de Castro - Ten. Cel PMJMT 
Se:reter° ce Estado de Justiça e Direitos Humanos 

em substituição legal 
SEJUDH 

r Original Assinado: 

Conselho Estadual de Educação, em Cumba, MT, 30 de agosto de 2011.  

AGUINALDO GARRIDO 
Presidente 
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SEJUDH 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

.EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO N' 038/2011/SEJUW 

DA ESPÉCIE: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n' 038/2011. firmado entre o ESTADO DE 
MATO GROSSO. por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 
- SEJUDH com a Empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA.  

DO OBJETO: a RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL do Contrato n° 038/2011, referente 
á Contratação emergencial de empresa especializada em serviço de preparação e 
fornecimento de alimentação para atender os presos e agentes penitenciários plantonistas 
das Unidades Penintecianas; Penitenciária Central do Estado. Anexo I da Penitenciária 
Central do Estado - POLINTER. Centro de Ressocialização de Cuiabá. Casa do albergado 
de Cuiabá. Cadeia Pública de santo Antônio do Leverger. Cadeia Pública de Várzea 
Grande. Casa do Albergado de Várzea Grande (unidade masculina e unidade feminina). 

DO MOTIVO: São motivos para a rescisão do presente Contrato: o interesse da Administração 
Pública fundamentado no item 14.6 do Contrato n: 038/2011/SEJUDH que dispõe sobre a 
finalização do Pregão Eletrônico que temo mesmo objeto do Contrato, justificativa de fis.50 
e autorização para Rescisão (fis.52). todos constantes do processo ns 702911/2011. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente rescisão tem amparo legal no art. 78. inciso I. III. VI. 
XII c/c artigo 79. inciso I. da Lei n° 8.666/1993 que institui as normas para licitações e 
contratos da Administração Pública. bem como no item 14.6 da Cláusula Décima Quarta 
do Contrato n' 038/2011/SEJUDH. 

DA RESCISÃO: Este instrumento terá efeitos a partir de 17110/2011. com  eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

DA DATA: 2110.2011. 
ASSINA: DES. PAULO INÁCIO DIAS LESSA - Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos/ 

CONTRATANTE. 

SEDUC 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N° 003/2011. 

A Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, através da Coordenadoria de 
Aquisições e Contratos. torna público para conhecimento dos interessados que. realizará Licitação 
na Modalidade de Concorrência Pública - Edital n° 003/2011. com  o objetivo de Contratação de 
Empresa especializada na execução de obras para a construção de unidade escolar com 06 salas 
de aula: laboratórios (informática. matemática, flsica, biologia. quimica e solos); diretoria: secretaria: 
sala de professores: coordenação: biblioteca; 02 conjuntos de sanitários M/F com PNEE: construção 
de cozinha e refeitório: instalações hidro-sanitarias: instalações elétricas: construção de 30m de muro 
com gradil padrão Seduc: 570m de alambrado: construção de quadra poli-esportiva coberta com 
arquibancada de 02 degraus nas duas laterais dimensão da quadra 24x32m a serem construídas 
no município de Terra Nova do Norte no Estado de Mato Grosso. A Licitação ocorrerá no dia 21 de 
novembro de 2011 às 8:30 horas. na  sala de licitações da SEDUC. A aquisição do Edital se fará 
através do pagamento do DAR no valor de RS 50,00, a ser retirado no Setor de Licitações desta 
pasta em até 72 horas antes da abertura do certame. Informações pelos telefones (65) 3613-6589 
e(6513613-6304.  

Cuiabá 21 de outubro de 2011 

Rosa Neide Sandes de Almeida 
Secretaria de Estado de Educação 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N° 004/2011. 

A Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, através da Coordenadoria de 
Aquisições e Contratos, torna público para conhecimento dos interessados que, realizará Licitação 
na Modalidade de Concorrência Pública - Edital n° 004/2011. com  o objetivo de Contratação de 
empresa especializada em execução de obra para construção de unidade escolar com 06 salas de 
aula. laboratórios (inforrnatica. matemática. física. biologia. química e solos): diretoria; secretaria: 
sala de professores: coordenação: biblioteca: 02 conj. de sanitários M/F com PNEE: construção de 
cozinha e refeitório: Instalações hidro-sanitarias: Instalações elétricas: construção de 30 m de muro 
com gradil padrão Seduc: 310m alambrado a serem construídas no município de Água Boa/MT. 
A Licitação ocorrera no dia 21 de novembro de 2011 às 14:30 horas, na sala de licitações da 
SEDUC. A aquisição do Edital se fará através do pagamento do DAR no valor de RS 50,00, a 
ser retirado no Setor de Licitações desta pasta em até 72 horas antes da abertura do certame. 
Informações pelos telefones (65) 3613-6589 e (65) 3613-6304. 

Cuiabá 21 de outubro de 2011 

Rosa Neide Sandes de Almeida 
Secretaria de Estado de Educação 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE SUSPENSÃO E PRORROGACÃO DO PREGÃO N° 020/2011 -SEDUC/MT  
A Secretaria de Estado de Educação torna público para o conhecimento dos interessados que 
decidiu SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2011 - SEDUC. sessão 
pública designada para o 	. - • 	. . . - t 	, e„, 	 e .. , cujo objeto trata-se da 
Contratação de empresa especializada para fornecer os serviços de Apoio Logístico e operacional na 
...(realização do Projeto de Formação Continuada da Educação Especial na área de Surdo Cegueira, 

de acordo com as especificações e quantidades discriminadas no Anexo I deste Edital. Convênio 
Federal n° 806012//2007 e prorroaa a data e o horário da Sessão de Abertura dos Envelopes 
para o dia 03 de Novembro de 2011. às 08:30h. Sala de Pregão n° 03 - SAD  por conveniência 
da Administração Pública. atendendo ao Decreto Estadual n° 785/2011. Cuiabá/MT. 21 de Outubro 
de 2011. 

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA 
Secretária de Estado de Educação 

Lauda 269 

EXTRATO DO 03° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 189/2009. 
PARTES: Secretaria de Estado de Educação. CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal 
de Anpuanã/MT. CNPJ/MF 03.507.498/0001-71. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo 
de Convênio N° 189/2009. construção de uma sala de aula + instalação elétrica na EE Indígena Adeca 
Vela Arara no Município de Aripuanã/MT. que passa a ter a seguinte redação: 
A vigência do convênio passa de 24/07/2011 para 05/04/2012. 

Assinatura: 20/10/2011 

Lauda 270 

EXTRATO DO 10° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 335/2007. 
PARTES: Secretaria de Estado de Educação. CNPFIMF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal 
de Poxoréu/MT CNPJ/MF 03.408.911/0001-40. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a Cláusula Terceira - do Valor e a 
Subciáusula Primeira - da Dotação, do Convênio N° 335/2007. reforma geral na EE Julio Muller no 
Município de Poxoréu/MT. 
VALOR: O valor do presente convênio é de R$ 371.396,36 (Trezentos e setenta e um mil trezentos 
e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) sofre um acréscimo de R$ 74.248.76 (Setenta e 
quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) passando para o montante 
de RS 445.645.12 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze 
centavos). 
PROGRAMA: 290 
PROJETO: 3880 
FONTE: 110 
ELEMENTO DE DESPESA: 444051 
EMPENHO: 14101.0001.11.12546-8 
ASSINATURA: 21/10/2011 

PORTARIA N°. 470/2011/GS/SEDUC/MT 

A Secretária de Estado de Educação. no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 14. IV da 
Instrução Normativa 007/GS/SEDUC/2010 e demais Leis pertinentes. e considerando a necessidade 
em dar continuidade ao andamento do Processo Administrativo n°. 643358/2011. que tem por escopo 
apurar suposta responsabilidade da empresa Construtora Panamericana Ltda.. pessoa jurídica 
de direito privado. devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 03.255.381/0001-48. com  sede social 
na Rua dos Miosótis, n°. 465. Jardim Cuiabá, no municipio de Cuiabá. Estado de Mato Grosso. 
pela inexecução parcial do Contrato n°. 214/2008, de 29 de dezembro de 2008, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada em obras de construção civil, para execução 
dos serviços de reforma geral da Escola e das instalações elétricas e hldrossanitárias na "E. 
E. Marechal Rondon, no município de Poconé, Estado de Mato Grosso, conforme planilha de 
detalhamento descrita no Anexo do Termo de Referência n°. 1079/2008, e Anexo II da Tomada 
de Preços n° 035/2008. 
Considerando ainda a necessidade de garantir a ampla defesa e o contraditório no Processo 
Administrativo: 

RESOLVE: 

Art. 1°. Prorrogar, a partir de 24.10.2011. por mais 60 (sessenta) dias. os efeitos da Portaria 3922011. 
GSISEDUC/MT. com seus respectivos objetos. 
Art. 2°. Publique-se, Registre-se, e Cumpra-se. 
Cuiabá. 21 de outubro de 2011. 

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA 
Secretária de Estado de Educação 

PORTARIA N° 475/2011/GS/SEDUC/MT 

A Secretária de Estado de Educação. no uso de suas atribuições legais. considerando a necessidade 
de dar continuidade ao andamento dos Processos Administrativos de Tomadas de Contas Especiais. 
abaixo relacionados; 

RESOLVE: 

Art.1°. Prorrogar. a contar de 23 de outubro de 2011. por mais 90 (noventa) dias o prazo para conclusão 
do Processo Administrativo n° 295511/2011, instaurado através da Portaria n°. 258/2011/GS/ 
SEDUC/MT. publicada no Diário Oficial do dia 27/04/2011. para apurar a suposta inexecução parcial 
do objeto do Termo de Convênio n° 103/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação 
- SEDUC/MT e a Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT. nos serviços de obra para reforma 
de 06 (seis) salas de aula, cantina. 02 (dois) banheiros, construção de 80 (oitenta) metros de muro e 
pavimentação de calçadas e estacionamento da Escola Estadual "Vaidomiro Teodoro Cândido-. no 
município de Nova Bandeirantes/MT. 
Art. 2°. Prorrogar. a contar de 23 de outubro de 2011. por mais 90 (noventa) dias o prazo para conclusão 
do Processo Administrativo n° 295487/2011. instaurado através da Portaria n°. 257/2011/GS/ 
SEDUC/MT. publicada no Diário Oficial do dia 27/04/2011. para apurar a suposta inexecução parcial 
do objeto do Termo de Convênio n° 1189/2005. celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação 
- SEDUC/MT e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT. com interveniência da Secretaria 
de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA. nos serviços de obra para reforma geral e adequação ao 
PNEE da Escola Estadual 'José Fragelli". no município de São Félix do Araguaia/MT. 
Art. 3°. Publique-se. Registre-se. e Cumpra-se. 
Cuiabá. 21 de outubro de 2011. 

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA 
Secretária de Estado de Educação 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Secretaria de Aar,n1stração -i varri Ohciai 

Ass,natura Digiras • C ,,pue apui para verrtIcar a assrna[ura 
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IMPETRANTE: REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA. 

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS 

Número do Protocolo: 88552/2011 
Data de Julgamento: 04-10-2012 

EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO ADMINISTRATIVO — 

SUBCONTRATAÇÃO— EXPRESSA VEDAÇÃO CONTRATUAL— RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO — APLICAÇÃO DE SANÇÕES -

POSSIBILIDADE E LEGALIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. 

A subcontratação total ou parcial do objeto do contrato administrativo, 

não permitida no Contrato firmado com o Ente Público, autoriza a rescisão unilateral 

da avença, pela Administração, e, em tal caso, é cabível a aplicação das sanções 

elencadas no Contrato e na Lei n° 8.666/93. 
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IMPETRANTE: REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA. 

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS 

RELATÓRIO 

EXMO. SR. DR. ELINALDO VELOSO GOMES 

Egrégia Turma: 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por REFEIÇÕES BRAS 

FOOD LTDA. contra ato indigitado como ilegal praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, ao rescindir os Contratos 

Administrativos n°s 048/2011/SEJUDH e 038/2011/SEJUDH que mantinha com a Impetrante, 

bem como, por publicar a realização do Pregão n° 050/2011/SEJUDH, a ser realizado em 

02/09/2011, às 8:30hs. 

Sustenta a impetrante que: a) foi vencedora do certame licitatório, 

modalidade Pregão, na data de 25 de julho de 2011, para a contratação, preparação e 

fornecimento de alimentação aos adolescentes infratores e agentes plantonistas da Unidade 

Socioeducativa de Cuiabá (COMPLEXO POMERI); b) foi surpreendida com a rescisão brusca e 

ilegal dos contratos n°s 038/2011 e 048/2011, celebrados pela Administração Pública, e que foi 

determinado, inclusive, a realização de um novo Pregão para a data de 24/08/2011. 

Assevera, também, que a rescisão dos contratos n°s 038/2001 e 

048/2011 com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, fere princípios 

administrativos e constitucionais, uma vez que, não foram exauridos em fase administrativa, sem 

oportunidade de manifestar, infringindo os direitos de ampla defesa e contraditório. 

Requer, assim, a concessão de medida liminar para que a autoridade 

coatora: I) suspenda os efeitos da decisão que rescindiu os contratos n°s 048/2011/SEJUDH e 

038/2011/SEJUDH e que aplicou a sanção de suspensão do direito de licitar da Impetrante; II) 

que se suspenda a realização do Pregão n° 050/2011/SEJUDH, a ser realizado em 02/09/2011, às 

08:30hs; III) que seja emitido o ATESTADODE CAPACIDADE TÉCNICA da impetrante, em 
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conformidade do art. 4° da Lei n° 12.016/2009; bem como, que lhe seja confirmada a liminar em 

definitivoao final da lide. 

Com as razões, juntou os documentos de fls. 35/125-TJ. 

A liminar vindicada foi indeferida pelo Relator que me antecedeu em 1° 

de agosto de 2011, consoante decisão às fls. 128/134-TJ. 

Às fls. 146/152-1J, foi trasladada cópia do acórdão do Recurso de 

Agravo Regimental n° 91678/2011 — Desprovido por Unanimidade -, interposto em virtude do 

indeferimento da liminar. 

A Autoridade Impetrada apresentou informações às fls. 154/158-TJ, 

pugnando pela denegação da ordem. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do i. Procurador de 

Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da ordem mandamental (fls. 

385/390-TJ). 

É o relatório. 

PARECER (ORAL) 

O SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE 

Ratifico o parecer escrito. 
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VOTO 

EXMO. SR. DR. ELINALDO VELOSO GOMES (RELATOR) 

Egrégia Turma: 

O ponto sensível da presente demanda versa sobre a legalidade do ato da 

administração pública ao rescindir os Contratos Administrativos n°s 048/2011/SEJUDH e 

038/2011/SEJUDH que mantinha com a Impetrante, bem como, por publicar a realização do 

Pregão n° 050/2011/SEJUDH, a ser realizado em 02/09/2011, às 8:30hs. 

Pois bem. 

Em que pesem os argumentos da Impetrante e toda sua exposição fática, 

em meu sentir, razão não lhe assiste. 

Isso porque, no caso de não cumprimento do contrato firmado com a 

Administração Pública, o art. 78, XII. da Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 

Públicos), prevê a possibilidade de rescisão unilateral,  mas desde que haja, no ato 

administrativo, motivaçào,  sob pena de retirar-lhe a eficácia administrativa e a sua juridicidade, 

in verbis: 

"Art. 78 — Constituem motivo para rescisào do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

XII — razões de interesse, 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; " 

No caso sub examine, a rescisão ocorreu por consequência da 

inexecuçào parcial do contrato, em razão de que a Impetrante - Refeições Bras Food Ltda - não 

apresentou documentos que comprovassem a regularidade da empresa e incorreu na quebra de 

uma das cláusulas do Contrato n° 048/2001/SEJUDH/MT (Cláusula 3.21), que expressamente 

veda a subcontratacão total ou parcial  do objeto da contratação, senão vejamos: \r, 
\ \\, 
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"Contrato n° 048/2001/SEJUDH/MT: 

3.21. Fica vedada a subcontratacão total ou parcial do objeto da  

contratacão,  a associação com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 

bem como a . ffisào, cisão ou incorporação,  sem a autorizacão expressa da  

SEJUDH/MT.  

11. Em caso de descumprimento das condicões estabelecidas neste 

Contrato e no projeto básico ou não veracidade das informações prestadas,  a 

CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará st/cita às seguintes penalidades, 

sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da lei n.° 8.666/93:  

VI — Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administracão 

pelo prazo de até 02 (dois) anos.  (sic fls. 62/69/TJ) (grifei) 

Ademais, a vistoria realizada em 13/07/2011, por equipe técnica da 

autoridade Impetrada, constatou que toda produção era efetuada na empresa Rodrigo Peres 

Pereira & Cia Lula., e não pela empresa Refeições Bras Food Ltda, ora Impetrante. (fls. 

248/2541-J) 

Denota-se, ainda, que, no momento da vistoria em 13/07/2011 ao local 

de Produção das Refeições fornecidas às Unidades Penitenciária de Cuiabá, Várzea Grande e 

Santo Antônio do Leverger e Unidade Socioeducativa de Cuiabá, a Empresa Peres Pereira & Cia 

Ltda. NÃO apresentou alvará sanitário que habilitasse o estabelecimento para a produção, 

acondicionamento e transporte de refeições, conforme trecho do Relatório de Vistoria que 

motivou a rescisão, in verbis: 

"A equipe técnica da Gerencia de Serviços Alimentação, representada 

pela Nutricionista Claiza Terra, realizou visita técnica às instalaçôes do local de 

produção das refeições fornecidas às Unidades: Penitenciárias de Cuiabá, Várzea 

Grande e Santo Antônio do Leveger e Centro Socioeducativo de Cuiabá que, 

segundo inibi-mação, estava localizada na Rua 55 n°203 no Bairro Boa Esperança. 

Ao chegar ao local, fomos recebidos pela senhora Mara Lúcia Peres e 

pela nutricionista Cristiane Slusarski. 
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(...) 

Segundo informações de ambas as senhoras o local fora locado pela  

empresa Rodrigo Peres Pereira LTDA à empresa Brás Food, mas não fora  

apresentada nenhuma documentação que comprovasse as informações.  

O local de produção visitado não possui alvará sanitário que habilite o  

estabelecimento para produção, acondicionamento e transporte de refeições.  

A nutricionista Cristiane, com vínculo empregatício com a empresa 

Rodrigo Peres Pereira & CL4 LTDA, informa que nào houve mudança na estrutura 

,física do local, procedimentos ou numero de servidores." (sic fls. 246/247-TJ) 

(grifei) 

Desta feita, em se tratando de contrato administrativo, a rescisão 

unilateral (sem contraditório prévio por parte da contratada), constitui uma das prerrogativas 

legais asseguradas ao administrador, consoante a regra insculpidano artigo 79, inciso I, da Lei n° 

8666/93, senão vejamos: 

"Art. 79. A rescisão do contrato  poderá ser.. 

1- determinada por ato unilateral  e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo anterior;" 

Como leciona Hely Lopes MEIRELLES, "o poder de alteração e 

rescisão unilateriaà do contrato administrativo é inerente à Administração, pelo quê podem ser 

,feitas ainda que nào previstas expressamente em lei ou consignadas em cláusula contratual. 

Assim, nenhum particular, ao contratar com a Administração, adquire direito à  

imutabilidade do contrato ou à sua execução integral ou, ainda, às suas vantagens in specie,  

porque isto equivaleria a subordinar o interesse público ao interesse privado do contratado". 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19.a ed. Sào Paulo: Malheiros, 

1994. p. 198) 

Ademais, nào há falar em afronta aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa,  pois a impetrante teve pleno conhecimento de todos os fatos que alteraram a 

realidade contratual e sua rescisão, sendo-lhe garantido o direito à defesa, nos termos do artigo 
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109, da Lei de Licitações (Lei n° 8.666/93), consoante publicação no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso n° 25626, de 19/08/2011 (fl. 88-TJ) e da Notificação expedida por meio do Oficio 

n° 1441/2011/GAB/SEJUDH, de 09 de agosto de 2011 (fl. 203/205-TJ). 

Como é sabido, o mandado de segurança, previsto no art. 5°. LXIX, da 

Constituição Federal, possui como pressupostos constitutivos a existência de direito líquido e 

certo oponível de plano, bem como a prática, por parte da autoridade coatora. de ato ilegal e 

ofensivo a tal direito. 

Dessa forma, no caso sub examine, inexiste direito líquido e certo por 

parte da Impetrante, não havendo, por conseguinte, qualquer ilegalidade no ato impugnado que 

rescindiu os Contratos Administrativos n°s 048/2011/SEJUDH e 038/2011/SEJUDH que 

mantinha com a Impetrante, bem como, por publicar a realização do Pregão n° 

050/2011/SEJUDH, a ser realizado em 02/09/2011, às 8:30hs. 

A propósito, é lúcida a manifestação da douta Procuradoria-Geral de 

Justiça em seu escorreito parecer, in verbis: 

"Como se extrai dos autos, o impetrante serviu-se de outra empresa — 

Rodrigo Peres Pereira e Cia Ltda., para a consecução do objeto dos contratos 

supramencionadas, qual seja, o .fornecimento de alimentação às unidades de 

ressocializaçâo e prisionais. Tal fato se comprova pela inércia do impetrado na 

comprovação de que tratava-se apenas de um contrato de locação, na medida em 

que não providenciou a alteração de seu endereço comercial e, tampouco, alvará de 

funcionamento. 

Ademais, em vistoria realizada por servidor público no local 

demonstrou-se que eram os empregados da empresa subcontratada que preparavam 

os alimentos a serem, fornecidos (fls. 246/247-T4 Veja-se: 

Evidente pois que 17j10 era a impetrante que prestava os serviços 

contratados e sim a empresa Rodrigo Peres Pereira & 	Ltda e, uma vez que a 

subcontratação não era permitida pelos contratos administrativos, posto que 11171 

vedava e o outro não previa a hipótese expressamente, incontestável o 
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descumprimento contratual e, por conseguinte, irreparável a decisão administrativa 

que promove as rescisões unilaterais. 

De igual modo, a pena aplicada pelo ente público, suspendendo o 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública por dois anos, além de 

ter previsão contratual expressa, não se mostra desproporcional. 

Por fim, não há ,falar-se em inobservância do contraditório e da ampla 

defesa, ve= que devidamente instaurados os procedimentos administrativos foi a 

impetrante notificada a se manifestar sobre os fatos que lhe ,foram imputados 

(documento de fls. 203) e, ainda, possibilitada a interposição de recurso 

administrativo" (sic parecer fls. 388/390-TJ) 

Com tais considerações, pelos fundamentos acima expostos e com base 

no parecer ministerial,DENEGO A ORDEM vindicada. 

É como voto. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. ELINALDO VELOSO 

GOMES (Relator convocado), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2a Vogal), 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° Vogal), DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (4a 

Vogal convocada) e DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5° Vogal convocado), proferiu a 

seguinte decisão: A UNANIMIDADE, DENEGARAM A SEGURANÇA, NOS TERMOS 

DO RELATOR. 

Cuiabá, 4 de outubro de 2012. 

DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK -

PRESIDENTE DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 

DOUTOR ELINALDO VELOSO GOMES - RELATOR 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

• • 
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