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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Secretaria Municipal de Administração 

DECLARAÇÃO 

Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

DECLARAÇÃO 
Prezados Senhores: 

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente, para submeter à 
apreciação de V.Sas. Os documentos abaixo relacionados, necessários para a licitação 
referenciada: 
.Contrato Social; 

.Prova de Inscrição CNPJ; 

.Prova do Cadastro Municipal; 

.Certidão Negativa junto ao FGTS; 

.Certidão Negativa junto ao INSS; 

.Prova de regularidade com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal; 

.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trab':'llho - CNDT 

.Prova de falência; 

.Atestados; 

.Declarações. 

OS.77Ü79/0001-8i1 
J DtT TECNOLOGIA E SERVIÇOS l TDA 

( R. ALBERTO FREDIANI, 920 
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DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS L TOA. 

Sócio 1: 
Nome ........... .. 
Nacionalidade 
Estado Civil. .. .. 
Profissão ...... .. 
RG ...... .. ......... . 
Endereço ..... . .. 

Sócio 2: 
Nome ......... .. .. 
Nacionalidade 
Estado Civ il ... .. 
Profissão ....... . 
RG ................. . 
Endereço .. .. .. .. 

28ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ N.º 0S.776.879/0001-Hl 

SHEILA ADRIANA PEREIRA DA COSTA 

Brasileira Naturalidade: São Paulo/SP 

Casada, sob regime de Comunhão parcial de Bens. 

Assessora Jurídica 

18.482.698 SSP/SP CPF: 111.581.128-23 

• Endereço Filial 

• Consolidação 

Data Nasc.: 13/12/1968 

Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, n.º 601, Apto 52 - Butantã - SP - CEP 05640-001. 

PAULO EDUARDO LUQUETTI 
Brasileiro Naturalidade: São Paulo/SP 
Casado, sob regime de Comunhão parcial de Bens 

Administrador de Empresas 

12.895.033-X SSP/SP CPF: 050.151.668-93 

Data Nasc.: 22/03/19 3 

Rua Galeandra, n.º 93 - Jd. Eliane - São Paulo - SP CEP 03577-040. 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta cidade de Santana de Parnaíba - Estado 
de São Paulo, a Rua Alberto Frediani nº 920 - Jardim Frediani - Sa ntana de Parnaíba CEP 06502-155, sob a 
denominação social de DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA com contrato social registrado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.218.353.757 em sessão de 07 de Dezembro de 2010 e última 
alteração contratual registrado sob n.º 185.081/17-4 em sessão de 25 de Abril de 2017, resolvem de 
comum acordo e na melhor forma de direito efetuar as seguintes alterações: 

ENDEREÇO FILIAL 

FILIAL IV - Saus/s Qd 03, BI C, SI 922 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70070-030, a partir dJHl'S9, ata altera-se 
para o seguinte endereço: SB/N QD 01, BL F. LT 17 Andar, Edifício Palácio da Agricultur.:t'L Brasília - DF

CEP 70040-908 . 

O Contrato social em sua form a consolidada incluind 
redação e forma de aprese ntação de acordo com o Nov 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Sócio 1: 
Nome ....... ..... . 
Nacionalidade 
Estado Civil .. .. . 
Profissão ... ... .. 
RG ................. . 

SHEILA ADRIANA PEREIRA DA COSTA 
Brasileira Naturalidade: São Paulo/SP 
Casada, sob regime de Comunhão parcial de Bens. 
Assessora Jurídica 
18.482.698 SSP/SP CPF: 111.581.128-23 

Data Nasc.: 13/12/1968 

Endereço .. ... .. . Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, n,Q 601, Apto 52 - Butantã - SP - CEP 05640-001. 

Sócio 2: 
Nome .. .. ... ..... . 
Nacionalidade 
Estado Civil. .. .. 
Profissão ..... .. . 
RG ..... ............ . 

PAULO EDUARDO LUQUETTI 
Brasileiro Naturalidade: São Paulo/SP 
Casado, sob regime de Comunhão parcial de Bens 
Administrador de Empresas 
12.895.033-X SSP/SP CPF: 050.151.668-93 

Data Nasc.: 22/03/1963 

Endereço .. ... .. . Rua Galeandra, n.º 93 - Jd. Eliane - São Paulo - SP CEP 03577-040. 

1- DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO 

CLAUSULA PRIMEIRA 
A sociedade girará sob a denominação social de "DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA" e terá sua sede a 
RUA ALBERTO FREDIANI N.º 920 - JD FREDIANI - SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP 06502-155, ficando 
ele ito o foro desta comarca para ação fundada no presente contrato . 

CLAUSULA SEGUNDA 
A sociedade terá como objetivo social: 

• Prestação de serviços voltados ao segmento de trânsito em geral, de gestão Administrativa e 
Operacional em emissão, controle e arrecadação de multas de trânsito, in ÍLsive através de 
equipamentos eletrônicos de detecção de infrações, exploração de estaciona ento rotativo em 
zona regulamentada, treinamento, capacitação e educação em trânsito e oy, s atividades afins, 
junto a entidades privadas e órgãos públicos das esferas Federal, Estadual~.-f'il ' nicipal; 

• A instalação, a operação e a leitura dos dados obtidos de equipamentos elet nicos (radares); 
• O desenvolvimento do Software; 

• Concessão de serviços públicos, consistente em remoção, recolhimento, g arda e depósito de 
veículos localizados e/ou apreendidos, de interes policial ou e~ tud de constatação de 

irregularidades às normas de trânsito; r".i-1~48fLc ~ 
Avr1:~ RtooFRE 'A.o De N 

• Serviços de Processamento de Multas; A~';:'04 ,,i1:1:s1:in1:;';;; 1J3.5,io~r18 
• Serviços de montagem e instalação de sistemas e entos de in~l%à~~ce~,~,gJ:1Srca~{ 
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• Instalação, manutenção e reforma de sinalização v 

• Serviços de locação de equipamentos; 
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01t11Ef.O 
• Comércio de materiais e equipamentos de sinalização viária; 

• Comércio de sistemas eletrônicos e a prestação de serviços na área de assistência técnica; 
• Consultoria e suporte técnico em tecnologia da informação; 

• Monitoramento e rastreamento de frotas de veículos; 
• Serviços de construção de edifícios em geral, obras de infra-estrutura e os serviços especializados 

para construção que fazem parte do processo de construção; 
• Desenvolvimento e elaboração de programas de informática customizáveis e sob encomenda; 

• Locação, manutenção, operação, instalação e desenvolvimento de serviços relacionados a 
máquinas de venda automatizada; 

• Funções de correspondente bancário, podendo para tanto executar critérios operacionais, 
tecnológicos, de gerenciamento dos pontos de atendimentos e de segurança, bem como analisar 
o volume de transações; 

• Comércio via eletrônico de títulos de transporte, benefícios e similares; 
• Operador de transações eletrônicas em estabelecimentos comerciais; 
• Serviços de Venda e recarga de créditos eletrônicos para telefonia móvel, transporte públicos e 

congêneres; 
• Administração de cartões de créditos, débitos e congêneres, alimentação, refeição, combustível, 

etc. 

• Administração de Folha de Pagamento; 

• Gestão de Benefícios; 
• Emissão e distribuição de documentos de valor; 
• Emissão e distribuição voucher, tais como refeição-convênio, vale alimentação, e outras afins; 

• Prestação de serviços através de Máquinas Automáticas; 

• Comércio, locação de produtos e equipamentos de informática, telecomunicação, bilhetagem, 
máquinas de auto-atendimento e assemelhados; 

• Manutenção e conserto de produtos e equipamentos de informática, telecomunicações, 
bilhetagem, máquinas de auto-atendimento e assemelhados; 

• Serviços de mercadologia em geral; 
• Desenvolvimento de programas de computador (software) sob encomenda, customizáveis 

não; 
• Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. 

CLAUSULA TERCEIRA 
O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o praz~ duração da sociedade 
será de tempo indeterminado, podendo a critério dos sócios abrirem filiaW5yJ ursais ou agências em 
qualquer parte do Território Nacional. 

Parágrafo lQ - A sociedade possui as seguintes filiais: 

FILIAL Ili - Rua General Jardim, n.º 60, CJ 91, Vila Buarq e 
NIRE n.º 35903253151, CNPJ sob n.º 05.776.879/0004 

\. 

7" Go 
'Nr..~ScR:!MANooi-:c:--•--·~ 

()() SOM1:,-,,_l: 1\/ r E A 

ASSESSORIA CONTÁBIL ROMERO LTDA
0

1.1osf, 
1 

FONES: (11) 4123.6667 / 4332.5786 
www.contabilromero.com.br 

· 1 
1 



- - ---------·- ·----·-- -~-~-- --- -----------

,,--~ -

(,r_.~r .) _ 
!~ · __ ~ -' 

,•' ~ . 

~ ---. 

. ... ..... . .. 

O Ef.O 
FILM IV - SB/N QD 01, BL F. LT 17 Andar, Edifício Palácio da Agricultura - Brasília - DF CEP 70040-908, 

registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob NIRE 5390039134-4, CNPJ sob n.º 05.776.879/0007-

77. 

li - DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA QUARTA 

O Capital Social será de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) divididos em 2.000.000 (Dois milhões) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato realizado em moeda corrente do País, subscritas 

pelos sócios como segue: 

SHEILA ADRIANA PEREIRA DA COSTA 50% 1.000.000 quotas R$ 1.000.000,00 

PAULO EDUARDO LUQUETTI 50% 1.000.000 quotas R$ 1.000.000,00 

TOTAL 100% 2.000.000 quotas R$ 2.000.000,00 

CLAUSULA QUINTA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos 

sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las. 

CLAUSULA SEXTA 
A responsabilidade dos sócios é limitada à importância de sua participação no Capital Social, mas que todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil. 

Ili - DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE 

CLAUSULA SETIMA 

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, os quais a denominação de 
administradores, cabendo a eles, em conjunto, a fixação do valor da retirada mens 1, assim como, a forma 

de distribuição dos resultados. 

Caberá aos administradores, assinando em conjunto ou isoladamente e ao(s) p 

em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à a 

eles, dentre outros poderes, dos necessários para: 

a) 

b) Assinar quaisquer documentos que impo 

inclusive contratos licitatórios. 

ador (es) constituído(s) 

stração desta, dispondo 

r: 04RM,4 l!J. l!J 
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01t,tEf.O 
Parágrafo Primeiro - Quanto às instituições financeiras, somente a sócia Sheila Adriana Pereira da Costa 
assinará isoladamente quaisquer documentos inclusive cheques, títulos de dívidas, cambiais, ordens de 
pagamento, Empréstimos, Financiamentos, Escrituras e outros; 

Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelos 
adm inist radores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção 
daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado . 

Parágrafo Terceiro - A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a 
aprovação dos sócios, representando a totalidade do capital social. 

CLAUSULA OITAVA 

A sociedade poderá, ainda, ser representada por procuradores, conforme vier a ser estabelecido nos 
respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão cios poderes que neles se contiverem. 

Parágrafo Único - As procurações outorgadas a advogados para representação da sociedade em processos 
administrativos/ou judiciais poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento. 

CLAUSULA NONA 

Os sócios poderão receber remuneração mensal, que será afixada por deliberação de sócio(s) que 
representem a maioria do capital social, e levada á conta de despesas gerais da sociedade. 

CLAUSULA DECIMA 
São Expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos praticados pelos sócios ou por 
empregados da Sociedade, que sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da sociedade, tais como 
ava is, fianças, endossas, e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido prévia e 
expressamente auto ri zados, por escrito, por sócio(s) que representem a totalidade do capital social. 

IV - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO \ 

J 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado an-,~w de dezembro de cada ano, 
quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuad a apuração de resultados, em 
conformidade com as disposições legais pertinentes. 

Parágrafo Único - A empresa poderá levantar Balanços Intermediários o mensais para a distribuição de 
Lucros evidenciados nos mesmos. ~ 

1 
r-.. 
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V- DO FALECIMENTO, RETIRADA, EXCLUSAO DE SOCIO E SEPARACAO DE CONJUGES. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer soc10, mas prosseguira com os 
remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de 
capital e sua parte nos lucros líquidos e nas perdas apurados até a data do falecimento. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio 
consentimento dos demais sócios, ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de 
condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte: 

1 - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo 
de 30(trinta) dias. 

li - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, 
poderá as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA 

O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, 
deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual 
o silêncio será tido como desinteresse. 

Parágrafo Primeiro - Caso o sócio decida adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão 
pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 6 (seis) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias contado da retirada do sócio. 

Parágrafo Segundo - O sócio retirante reembolsará a sociedade quanto aos gastos com alte açã0 
contratual referente à sua saída . \ 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA 

É facultado aos sócios quotistas, que detenham mais de 50% (cinqüe,!J or cento) do capital social, o 
direito de promover, mediante simples alteração do contrato social, á-"êxJJ são do sócio, por justa causa, 
face à grave violação dos deveres societários, além das contidas na legisl[!1c~o pertinente, para efeito deste 
artigo, explicita-se as seguintes : 

a) Abuso, prevaricação ou incontinência de conduta; 
b) Infração ou falta de cumprimento de seus deveres de sócio; 
c) Concorrência desleal a sociedade; 

d) Fuga ou ausência prolongada sem motivo justificado; e /r~ 
e) Decretação de falência, concordata ou instauração de concurso de credores. 

1 Parágrafo Primeiro - Para que seja promovida a ai r ção contratual esta~ ~ - everá ser . 
realizada uma reunião, especialmente para este fim, o ·ência ao sócict &~,~~l~&1~

1 
r,: · /01 ~ 

permita seu comparecimento ao exercício do direito de fes . ErnAoo. ~7!0,.
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haveres do soc10 excluído ser-lhe-ão pagos de conformidade com as regras 
constantes da Cláusula Décima Segunda e Parágrafos deste instrumento. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA 

Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir 
desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até 
que se liquide a sociedade, conforme artigo 1027 do Código Civil. 

Parágrafo Primeiro - O ex-cônjuge não se tornará sócio, mas sim titular do valor patrimonial da quota 
pertencente ao sócio (ex-consorte), tem direito ao recebimento da quota parte referente à divisão 
periódica dos lucros, e não de ingressar na sociedade como sócio . 

VI - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

AS deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital , 
designação/dest itui çã o de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de 
lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, exclusão de sócio o qual sua permanência na 
sociedade se torne inconveniente, serão definidas nas assembléias de sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA 

Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que 
autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuem com prejuízo do capital. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de 
outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 

VII- DECLARA ÃO DE DESIMPEDIMENTO FÔRO E DISPOS! {;_S FINAIS 

CLAUSULA VIGÉSIMA 
Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercér 
administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

atividades mercantis ou a 

Fica eleito o foro da sede da empresa, para dirimir todas as dúvidas oriundas do presente instrum nt9-r com 
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja . 1/ 
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ONfE~O 
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual teor, que serão 
assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas que também o subscrevem, que após o 
devido registro serão devolvidas aos contratantes. 
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Santana de Parnaíba, 16 de setembro de 2.019. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
05. 776.879/0001-81 08/07/2003 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ........ 
C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

PORTE 

DEMAIS 

82.99-7-99 • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

41 .20-4-00 • Construção de edifícios 
43.99-1-01 - Administração de obras 
42.11-1-02 • Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 • Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas , portos e 
aeroportos 
43.30-4-04 • Serviços de pintura de edifícios em geral 
52.29-0-02 • Serviços de reboque de veículos 
52.29-0-99 • Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77 .39-0-99 • Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
62.04-0-00 • Consultoria em tecnologia da informação 
62.02-3-00 • Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
43.30-4-99 • Outras obras de acabamento da construção 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R ALBERTO FREDIANI 

BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM FREDIANI 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ATENDIMENTO@DCT.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

***** 

NUMERO 

920 
1 COMPLEMENTO .......... 

1 MUNICÍPIO 
SANTANA DE PARNAIBA 

TELEFONE 

(11) 4154-4709 

UF 

SP 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/07/2003 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/05/2022 às 15:50:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 
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25/05/2022 15:50 

.-
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.776.879/0001-81 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA 

CADASTRAL 
0810712003 

NOME EMPRESARIAL 

DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND RIAS 

52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresáría Limitada 

! LOGRADOURO 
R ALBERTO FREDIANI 

BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM FREDIANI 

ENDEREÇO ELETR NICO 

ATENDIMENTO@DCT.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

***** 

1 NUMERO 
920 

1 COMPLEMENTO 
******** 

1 MUNICIPIO 
~ANTANA DE PARNAIBA 

1 TELEFONE 
(11) 4154-4709 

~ 
~ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/07/2003 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ···••tt• 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/05/2022 às 15:50:22 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 2/2 
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JU/et:t«J'ta dtJ- ?ltrMddfdo- de s~ de P~ 
&~ deSã4P~ 

SECRET IA DE PLANEJAME TO E RECEITA 
o;v s -o DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 

" 1c"liJ-e"' •,:, Noc·or.cl 
"Ahrnce esfll Cat:sa» 

DC.::CLARAÇ.À.O PARA FP-.JS :)E ... .............. .... : (_A_L_T_E_ R_A_Ç_Ã_O._D_E_ S_Ó_C_ I_ O_S _ _ ____ ,___ _________ ) 

li :scruçAo MUNICIPAL...··· ··· ··············· ···· ; ( _5_6_. 7_3_ 4 __________ ) ,, 

INSCRlÇÀO ESTA.DUAL. ....... ......... ................ : (623 I SENTA ) - --------- --~ 
.. " --.. . ~ .... 

<'.)-.fPJ/CPF.. ....................... .......................... ........ : ( 05 . 7 76. 879/0001 - 81 

l:-.'SCF: .. :-Tu............. .. .................... .... ............. ... (~2_4_3~4~3~. =2~1...c.•--=:&=1'-'.'-'0'-'5"-'1=-0=--=-. =-º =-º -=-· -=º --=Oc..:O,___ ____ _ _ _ ______ ) 

,f - J O DO LOGRADOURO ... .. .. .............. . 

c ~m . . '\.Tl VIDA.DE ECONÔMICA .. ........... .... ,: (. 7 4 . 99 . 3- 99 ) DATA INÍCIO ij.lL_/04 /200)3FIM L_/_/ __J 

C'"::'',;-"-~1.HO REGIONAL ...... ........ ................. . : ( _ _ ___________ _.. 

REG tro CONSELHO ........... ............. .... ........... : C _ _____________ __, 

Dvr\11•,::::J i.. IC, ~ISCAL.. .... ....... ........ .... ...... . ........ . ' '- - ) 

1:-fOME DA flR.t'v1: A .... .. .... .................. . ...... ... ... . . ( DCT TECNOLOGIA E SERV IÇOS LTDA ) 

DENOMINAÇÃO DO ESTABELEC .......... .... : ) 

RAlVIO DE ATIV. ESPEC. NEGÓCIO ............. : (=P....c..R=E=Sc...=T:..:c.A.;..aCc=..Ã=Oc.......=D=E=--=S=E=R.:..:Vc..:I:..::Ç...,,O<..:S"--_ ___ _______ __ ) 

ESTABELECIDA .................. ............ .... ............. .. . : lPRESTAÇÃO DE SER\ns;\J~· ) 

ENDEREÇO ... ........ ......... .............................. ....... . . 

('t: ~ ,_, 

BPJRRO ............... .... ..... ... ...... ..................... ...... ....... : ( Jardim Fredi ani 

EM VEÍClJl OS ........ : QUANT. '--------~ 

.Assumo inteira responsabilidade pela exatidão das inforn1açõ 
sujeitando-me às penalidades previstas na legislação vigente 

1\f ome do Signatário 

SHEII 

\claração 
'· 
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------.a. ..... ~ .. 

NOME E ENDEREÇO DOMICILIAR .:JO TITULAR OU DIRETOR 

1 Nome SHEILA ADRIANA PEREIRA DA 

1 Endereço RUA ALBERTO FREDIANI 

COSTA CPF RG 111. 581.128-23 / 18. 482. 698SSP ' 

CEP 06502-155 

Destinatário 

Endereço 

:nº 9 2 C 

Bairro Jardim Frediani Cidade Santana de P arnaE.&âdOSP 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

CPF/RG 

nº 

jCEP 
-·--·-, 

1 

Bairro Cída,~ e Esta<lo 1 
1 

'-- - ------------------------

~----------------------· ---- - .,_ - ---· - - . - ----- - -----
Contrnto Social, Estatuto, Ato Constitutivo ou declaração de Fi.· ma ind1v1ctu,u (Órgão Emi sor, nº de reg. e data) 1 

,------------------------ -- ----- --- ------ -

------------------------·· .. - ·· - - . --~ -- - ------ ·--- -- --··- ·-• 

--------·- - ---- ------·-------- - . --- · --- ·--· - --
Observações 

Qualquer alteraçã.o nos dados constantes desta decla;<;ção deverá-;r:r-comunicada-à ~~fuitur;·j 
no prazo de 30 ( trinta ) dias da data da ocorrência. _ ___ _ __________ I 

PARA USO DA REPARTIÇÃO - NÃO PREENCHER ESTE~ ESPAÇOS 

-~:~~~;\.ti .~~a_d_e--·-------------,-,-A-t-iv-.-. omrib_---- -- --
TAXAS INCIDE:t' i ;_ ES 

·--· 



--
ALVARÁ 674/2021 

A Secretaria Municipal de Finanças, através do DRM - Departamento de Receitas Mobiliárias, expede o 

presente ALVARÁ de LICENÇA, FUNCIONAMENTO e LOCALIZAÇÃO, VÁLIDO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2022. 

RAZÃO SOCIAL DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS L TDA 

RAMO DE ATIVIDADE SECRETARIA EM GERAL (EXPEDIENTE) 

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.99-1-01 -
Administração de obras 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.21-
5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem 

ENDEREÇO 

BAIRRO 

CIDADE 

CCM 

CNPJ/CPF 

I.E 

RUA: ALBERTO FREDIANI, 920 -

JARDIM FREDIANI 1 

SANTANA DE PARNAIBA 

56734 

os. 776.879/0001-81 

623.124.110.110 

Obs.: - AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 
Todas as empresas devem tomar providências cabíveis para adequação das ed· icações e as áreas de ri~co, de 
acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros, quando necessário. Confor Decret -E.zta uai N!! 63911/2b18. 
- Lei 1.649/91, ARTIGO 31 - Obrigatório colocar em lugar visível ao público. 

I / 

CENTRO ADMINISTRATIVO BANDEIRANTES - Secretária Municipal Finanças 
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1283- Bairro Sitio do Moro Santana de Parnaib~ P:06517-520 
PABX: (11) 4622-7500 - site : www.santanadeparnaiba.sp.qov.br/ smf ant ade arnaiba.s . ov.br 

. ,· .. ·-·i, PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAIBA t( 

~ Q_ A" 
.... .. - ... ., . 

\ 



27/04/2022 09:02 Consulta Pública ao Cadesp 

Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

Código de contro le da consulta : bb7b9985-684d-4a3f-bb80-eb6a61e39281 

Estabelecimento 

IE: 623.124 .110.110 

CNPJ: os. 776.879/ 0001-81 

Nome Empresarial: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 

Nome Fant asia : 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Endereço 

Logradouro: RUA ALBERTO FREDIANI 

Nº: 920 Complemento: 

CEP: 06.502-155 Bairro: JARDIM FREDIANI 

Município: SANTANA DE PARNAIBA UF:SP 

Informações Complementares 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 25/05/2015 

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI 

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO 

Atividade Econômica: 
Outras atividades de serviços prestados principa lmente às empresas não especificadas 
anteriormente 

Informações NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de NF- 26/05/2015 
e: 

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010 

:\ 

Voltar 1 
- 1 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos pr io con ribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de f t e de d reito, não são 
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária deri a de perações com 
eles ajustadas. 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

Versão : 4 .10.0 

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(SUzcuwf2vuqzbqm5gqt05xnbg))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica .aspx 1/1 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributáriüs 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 05.776.879 

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 lnteressado(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 

Data e hora da emissão 

36568820 

25/05/2022 15:4 7:27 

Folha 1 de 1 

(hora de Brasília) 

Validade 30 (TRINTA) 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 da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 05.776.879/0001-81 

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 

Data e hora da emissão 

2201 O 156646-65 

12/01/2022 09:05:52 

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 su 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA 
CNPJ: 05.776.879/0001-81 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB ) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) , ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal , ou ainda não vencidos ; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa . 

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 09:57:57 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/12/2022. 
Código de controle da certidão: E824.0896.B88C.9980 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

('\ 

\ 
\ 

\ 
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REFeOVRA DE . ,, , > ·: 
SA TANA DE PARNAIBA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Departamento de Receita Imobiliária - DRI 

CERTIDÃO DE EMPRESA Nº 96/2022 - SMF 

Certificamos para os devidos fins que até a presente data, pesquisando 

em nosso cadastro imobiliário não foram localizados imóveis cadastrados em 

nome da empresa DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS L TOA - CNPJ: 

05. 776.879/0001-81 e desta forma sem débitos perante esta municipalidade. 

VALIDADE: 60 DIAS 

Santana de Parnaiba, 25 de maio de 2022 

Departamento de Receita Imobiliária - DRI 
Prefeitura Município Santana de Parnaíba 

CE TRO A DM IN ISTRATIVO BANDEIRA TES - Secretaria Municipal de Finanças 
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1.283 - Bai1To Sítio dobt~ - Santana de Parnafba/S P 
CEP: 0651 7-520 - PABX: ( 11 ) 4622-7500 - E-mail: smf.atendiment a iba.s .0 ov.br 

'$ 4(. 

\ 

) 



•·: · •• w1:~• --~--~~~-
.. ,,\.lu\ ·J VENC IM!:HTO· 

_• :.1JL 01 .• 15/0G/2022 
,:1 .1: 1 (:'[\\Jlrlr q ~ ,ilfi li,.( O 1-1·1,t:,.ld~IO 

60JY 1 1195 / 8369950 

1, ., t IUI-IEl{O· 

0000127.27'128-8 

,..;r,r.· IE 

1 RI, 
1 QUANTIDADE· 

(") V,\LOH DOCUMENTO: 

12 55 
:,1 1t ,,1 .. Cl1 illi1 ', l>&Ju(;óc•,. 

[ ______ --l 

MQI\/\ / MULTA / )UílOS: 

'------e-----! 
1 ( + > oum os ,,mÉSCIMOS: 

;,! ( h \.~ [·J<f,[VJ 

1---------i 

1 

P,,Gll!Xlft: 
:.l r 1 t.:C r lúL(lGIA E $EkV 1t;(1~ l ílJA · 
n11>1 U5.77í,.879/000 1·61 

1 ~[.~:~~r'f;:\~.~9~1:. í'f ltMl,\[flt. ':flPJ 
f • •:::~lr1,,:,i:• 
1 ,1.,,.,wt.,tbrt·h1'1lb1 f .WNil1U cl,il \etólU 1111 ) • 
J '"•· l Ih'• ,:('<:! 1',~'I • ;'✓JIT,'JIA (1( 

l 'IUHEHO DO DOCUMEIHO: 
ll.n_l9 / l012 / úU IA CXl'Wl[Ulf 

IIWIM"P , , ..,,_ _____ .___ ...,_ . - - - - . - - -
LOCAL DE PAGAMENTO: 

llENl:F ICl/,1\10: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIDA · CNPJ : 46522903000127 
Avenida Mnreclrnl Mnscarenhns ele Moraes, 1203 - Sítio cio Morro - 06517520 • SANTANA DE PARN 

DATA DO D()\_"1JHENTO· 1 NUMERO DO DOCUMENTO: 
15/06/2022 8039 / 2022 / GUIA EXPEDIENTE 

r SPECIE DOC: 
RC 

1 ACEl~E: IDATA PROCESSAMENTO: 

25/05/2022 
USO ll0 DANCO: 1 Ct,RTElílA: r SPECIE MOEDA IQTDE MOEDA * VALOR: 

RCR R$ 
IIJSl RUÇOES (TEXTO DE RESPONSADILIDf,DE DO OENEFICIARIO Ta xa ele Expc 

• • l1 INALIDADE GUIA DE EXPEDIEN'l'E* • NÃO RECEDER APÓS VENCIMEN'l'O -
VENCIMENTOS EM SADADOS ,DOMINGOS E PERIADOS PODEM SER PAGOS NO 
PRIMEIRO DIA Ú'l'IL SUDSEQUEN'l'E . APÓS VENCIMENTO l~MI'l'IR NOVA GUIA. 
ob,rnrvações: REP. A '!'AXA PARI\ EMISSÃO DE CERTIDÃO DE EMPRESA 96 /2022 

PAGADOR DCT Tí;CNOLOGIA E SEI\VIÇOS L TOA - CPF: 05. 77G.079/0001-01 Inscrição: 

ALOEllTO FREDIANI, · CEP: 06502-155 · JARDIM FREDIANI I • SANTANA DE PARNAIDA 
SACAllOR/AVALI ST'A: 
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA · CNPJ: 05,776,079/0001·01 

1 1 1 111 1 11 1 li 1 

PARCELA: 
01/01 

1 VENCIMENTO: 
15 l 0G l20 22 

AGENCIA/ CODIGO OENEFlClt,IU(,. 

IDA/ SI' 4195 / 0369950 
NOSSO NUMERO 

000012227420· 0 
( •) VALOR DOCUMENTO: 

12 55 
(·) DESCONTO: 

(·) OUH<,\S ornuç:)($, AílATlf.lEIII ( 

(+)MOR/\ / MUI.TA / JUROS; 

( +) OUTílOS ACRESCI MOS: 

( =) VALOR COBílADO: 

UF: SP 

'coo H,,1,~ 

Ficha de Compensaçã, 
Grupo de Tributo OS 

Vcrs~o: (S.O.S 18] 

Autenticação Mecânica 
no Verso 

___ Autent1cação f'-1P<: ,\nicil no Verso ___ ____ ___________ __ ___ _______ _______ __________________ ___ ___________ ____ __ ____ ____ ___ ___ _____________________________ __ __ ____ ____ _____ ___ __ ___ ___ ____ _________ ____ ____ ____ _ 

i 

Q MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIDA · CNPJ : 46522903000127 
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN /TAXAS· Nº 1 - 2022 

-------,---------------~---------- ---------~-----------------
Exercício Contr ibuinte Inscrição Municipal Emitido por Com JOsi iío de Valores 

2022 003!1 GABRIEL SANTOS 25/05/2022 16:33:31 CERT 12,5! 

Razão Social 

DCl' T ECNOLOGIA E srnv1ços L TOA 

CNPJ/CPF 

05,776.079/ 0001· 01 

Endereço de Entrega 

/\Lll ERTO l'REDI/\NI, 

CEI' : 06502-155 • J/\RDIM FílEDIANI l • SANT/\NA DE PAllNAIDA/SP 

Endereço da Empresa 

/\UlEHTO FIU:DIANI, • 

CEI' : OG!i02.·155 • J/\llDIM rnrnIANI I • SANT/\NA DE PARNAIDA /SP 

fltiv,clade{s) 

Observações 
Ob,iervaçõea r REI•'. li 'l'l\X/\ PMA EMISSÍÍO DE CER'l'IDÍÍO DE EMPRESl\ 96 /2022 

M UNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIDA • CNPJ : 46522903000127 
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 · 2022 

Exercício I Contribuinte 

2022 0039 

1 I nscrição Cadastral 1 Emitido Por 

GABRIEL SANTOS 25/05/202216:33:31 

Razão Social 

UCT Tl:CNOLOGI/1 E SEllVIÇOS LTDA 

Endereço de Entrega 

/\LDEllTO FllEDIANI, . 
CE I' : 06502-155 • JARDIM l'REDI/\Nl I • SANTANA DE PARNAHJA/SP 

Endereço ela Empresa ,\\ ALUEllTO l 'REDIANI, -
CEI': 06502-155 - JARDIM FllEUIANI I • SANTANA DE PARNAIDA/ SP 

Preencher em caso ele ntua lizadio caclastrnl 
, \ 

~ \ 
1 Ender eço : Nº: Apto.: 

\1 
ll .i i rro Complemento: : 

!\ Cicl ,Hl c : UF: CEP: 

' \ 

~ 

MUtHClPIO OE SANTANA DE PAllU/\JOA • CtWJ: 4GS22983000127 

GU1ft. OE EXPEDI ENTE I SSQU /TAXAS· NO 1 • 2022 

Protocolo de Entrega 
1 Inscrição Cadastral Contribuinte 

0039 

DECLARO TER RECEDIDO A GUI/1 A QUE ESTE SE REr-EllE 

Data do Recebimento 
__J__J 

Assinalura 
Nome: 

RG: 

O Mudou-se O Nfio Existe O Nfio Procurado 

O Recusado 0 /\u scnte O Endereço Insuficlen 

D Desconhecido O Fa leci cio D 
'( 

' ncmet cnt,: MUNIC IPIO OI! SANTANA Df PAANAlnA • CNPJ : 4:titrOOll1 
V 

E11dcucço : AYttnlda Mun(h ll l Muut enh:u d1 Mnuu, 1111 • 065 17520 • 

'"'"''º'"""""''" '9'\ \ / 
c,p 

~~ 
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No. wmpmfllisso barKo 
900001677 

Convênio 
0033·0 143·004903207961 

No. compromisso cl iente 

Nome/Razão Social do Pagador Original 
IJCT fECNOLOGIA E ~ERVICOS LTllA 

Nome/Razão Socia l cio Beneficiário Original 
MUNICIPIO DE SANTANA OE PARNAIO 

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo 
DCT TECNOLOGI.', F SERVICOS LTDA 

Instituição Financeira Favorecida 
033 • BCO SANTANDER BRASI L S A 

Código de Barras 
03399.83694. 95000.001222.27 428.801016. 7.90170000001255 

Valor Nominal 

12.55 

Tipo ele Serviço 
f>;i rl )1Tlf111tn í nmf1Cl'r10t 

Complemento do Tipo de Serviço 

Autenticação Bancária 
1 C784 0EADD820FES0991477 

Desc. / Abat. 

0,00 

IBPJ 

Emissão 2ª Via 

Data do Crédito 
26/05/2022 

Data da Solicitação 
26/05/2022 

Juros 

0,00 

Valo, 
12,55 

PAGAMENTO A FORNECEDORES 
Comprovante de r>agamcnto de Títulos 

Agência/Conta Corren te 
0143 / 000130042594 

CPF/CNPJ do Pagador 
Original 

CPF/ CNPJ do Beneficiário 
Original 
46.522 .983/0001-27 

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 

Valor a Pagar 

12,55 

Central de Atendimento Santander Empresarial SA( · Atendimento 2'1h por dia, todos os dias. 

• 
400<1-2125 (ReQ1óes Metropolitanas) 
0800- 7 26· 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiéncia auditivd ou de fala) 

0800 762 7777 
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fílta) 

Ouvidoria-Das 9h ás 18h, de segunda a scxta- foira, exceto feriado . 

0800 726 0322 
0800 771 0301 (Pessoas com <!eficiência auditi ou de fala) 

\ 



• 

• 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Departamento de Receitas Mobiliárias 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Nº 19355/2022 - VIA WEB 

Razão Social .. .. : DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº . . . . . :05 . 77 6 . 8 7 9/0001 - 81 
Inscrição Atual .. : 56734 
Logradouro ...... :RUA ALBERTO FREDIANI 920 
Bairro ......... . :JARDIM FREDIANI I 
Cidade ....... . ... : SANTANA DE PARNAIBA - SP 
CEP .. ... ...... .. : 06502 -1 55 

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) ac ima 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 re lação aos tributos e períodos indicados nes ta 
certidão. 

Val idade 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. 

Av. Marechal Masca 
PABX: (llJ 

í'\ 
QUARTA-FEIRA, 25 DE t-'1Al0 DE 2022 

Infonnações para Verificação de Autenticidade: 

Lnscrição Cadastral 
Número de Controle 
Data da Emissão 

Hora da Emissão 

: 56734 
: 127013725265514650 
: 25/05/2022 
: 16:32:16 

f ~ 
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Consulta Regularidade do Empregador 

~-v_o_l_ta_r_~I ~l __ im_p_r_im_ ir _ _, 

CAI 
CA IXA ECO NÓ M ICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: os. 776.879/0001-81 

Razão Social:DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 

Endereço: R ALBERTO FREDIANI 920 SALA 03 / JARDIM FREDIANI / SANTANA DE 
PARNAIBA / SP / 06502-155 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art . 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:26/05/2022 a 24/06/2022 

Certificação Número: 2022052600550955995303 

Informação obtida em 08/06/2022 10:04:07 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 

\~ 

1 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.776.879/0001-81 
Certidão nº: 7053528/2022 
Expedição: 02/03/2022, às 12:28:54 
Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n ° 05. 77 6. 879/0001-81, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Ce rtidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/201 1 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A a c eitação 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 a os 
recolhimentos previdenciários, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst . jus . br 

claudicir.vassao
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25/05/2022 0057574733 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS 

CERTIDÃO Nº: 7617934 

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

FOLHA: 1/1 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais , 

CERTIFICA E DÁ FÊ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
24/05/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:**************** 

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS L TDA, CNPJ: 05.776.879/0001-81 , conforme indicação constante 
do pedi do 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, L TOA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 25 de 

0057574733 
PEDIDO Nº: 

lllllll lllilllll llllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllll 

\ 
1 \ 
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Tti bu nal d e J ustTça do Estado d e São Paul o 
Poder Judiciálio 

COMARCA DE BARUERI 
OFÍCIO DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO JUDCCIAL 

Rua Dcscmb:1rgador Celso Luiz Lirnongi, 84 
Vila Porto - Barueri - SP - CEP 06414-140 

Fone 11 -4635 5239 e 4635 5236 

LÉIA FERREIRA DE SOUZA ALMEIDA, Coordenadora Judicial do Ofício de 
Distribuição Judicial da Comarca de Barueri , Estado de São Paulo na forma da lei. 

C E R T I F I C A, atendendo a pedido fonnulado por: 

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº 05.776 .879/0001-81 

que revendo no Cartório a seu cargo, dele verificou constar que na Cidade e 

Comarca de Barueri , Estado de São Paulo, a existência de um (01) Cartório de 

Distribuição Judicial Cível e Criminal , instalado no edifício do Forum local , na 

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi , 84 - Vila Porto , Barueri. CERTIFICA 

MAIS que o Cartório do Distribuidor efetua a expedição de Distribuição de 

FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL ,TUTELAS, CURATELAS, INTERDIÇÕES E DA FAZENDA 

ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL, ao qual compete distribuir Ações 

Cíveis e Criminais , Acidente de Trabalho, Registros Públicos, Ações de 

Família , dos Juizados Especiais Cível e Criminal, abrange também além de 

Barueri , os municípios de Santana de Parnaíba e Pirapora de Bom Jesus, 

pertencentes a esta Comarca até 28 de outubro de 2014, data da instalação da 

Comarca de Santana de Parnaíba, a qual a partir dessa data abrange os 

Municípios de Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. QUANTO as 

ações de âmbito FEDERAL esta pertence à este FORO até 16 de dezembro de 

2014, data da instalação da justiça Federal nesta Comarca. QUANTO ao \ 

município de Jandira, também pertencente a esta Comarca, as distribuições 

são feitas pelo Cartório do Distribuidor instalado naquela Vara Distrital. 

CERTIFICA FINALMENTE que não existe Vara específica de Execução 

Patrimonial na Comarca. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé . 

Barueri 26/5/2022 09:03:11 

LEIA FERREIRA Ass!nado de forma 
E d1g 1tal por LEIA 

u, DE SOUZA 
ALMEIDA:132 1 

97501871 Dados:2022.05 .26 
09: 14:41 -03 '00' 

AO ESTADO: ISENTO. 

FLS.01/0 1 



-

-

IIC.IKl "- \l OL Jl ,tl(. \ 

•IH ~i=\tlCl/1~0111 U,7-, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA E FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA 
CARTÓRIO DA lª VARA A 4ª VARA JUDICIAL 
Rua Eugênio Teani, 215, Jd. Prof. Benoá, CEP 06502-025, Santana de 
Pamaíba/SP, Te!. : (11) 4322-9839- E-mail : parnaiba@tj sp.jus.br 

CERTIDÃO 

SERGIO CARVALHO DE ARAUJO, Supervisor de Serviço do Oficio Judicial e de 

Distribuição da 1ª a 3ª Vara Cível e Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba 

Estado de São Paulo, na fonna da lei , 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de DCT Tecnologia e Serviços Ltda., inscrita no 

CPNJ de nº 05.776.879/0001-81 , que revendo no Cartório a seu cargo, dele verificou constar 

que na Cidade e Comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, que abrange os 

Municípios de Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, a existência de um único 

Cartório de Distribuição Cível e Criminal, instalado no edifício do Fórum local, na Rua 

Eugênio Teani, 215, Jardim Professor Benoá, CEP 06502-025, Santana de Pamaíba/SP. 

CERTIFICA mais, que o Cartório Distribuidor realiza a distribuição de processos de Tutelas, 

Curatelas, Interdições e das Fazendas Estadual, Municipal e Federal, ao qual compete 

distribuir Ações Cíveis e Criminais , Acidente de Trabalho, Registros Públicos, Família e 

Sucessões, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial Cível, instalado nesta Comarca em 

29/02/2016. CERTIFICA finalmente , que a Comarca de Santana de Parnaíba foi instalada 

em 28/10/2014, com funcionamento a partir de 29/10/2014. NADA MAIS . O referido é 

verdade e dou fé. Santana de Parnaíba, 27 de maio de 2022. Eu, Sergio Carvalho de Araujo, 

Reason: Eu sou o autor deste documento 
Location: your signing location here 
Date: 2022.05.27 11 :33:56-03'00' 
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1 

Fl. O 1/01 

1 \ 
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!MINISTÉRIO DA FAZENDA 
jsECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

~TEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 9.0.0 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

1 35218353757 05.776.879/0001-81 
NIRE I CNPJ 

r-- --------~-----------------j 
NOME EMPRESARIAL 

DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário 

INATUREZA DO LIVRO 

• 
Livro Diário Geral 
\IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

f ERiODO DA ESCRITURAÇÃO 

6110112021 a 31/12/2021 
ÚMERO DO LIVRO 

21 

~5_JlB.B9.F4.35.80.3A.5E.61 .4O.f:~F-=E=2.=D~C~.1=0~.7~C~.0~0~.4~0=.C=3=.0=5=.2c..cA'------------------------

• 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ 

Administrador 11158112823 

Contabilista 28226087848 

NÚMERO DO RECIBO: 

75.BB.89.F4.35.8D.3A.5E.61.4D.FF.E2. 
DC. ·10.7C.00.40.C3.D5.2A-5 

NOME 

SHEILA ADRIANA 
PEREIRA DA COSTA: 

11158112823 
LUPERCIO TADEU 
PEREIRA JUNIOR: 

28226087848 

Nº SÉRIE DO VALIDADE 
CERTIFICADO 

329972967486743287 23/03/2021 a 
143623359054462701 23/03/2022 

83 

14/01/2022 a 383548950034792928 14/01 /2023 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 10/03/2022 às 15:50:00 

25.29.27.D7.38.AB.94.87 
06.6E.E8.C9.B4.DD.9A.75 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Sim 

Não 

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 alter 
Lei Complementar nº 1247/2014. 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade : DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração: 01/01 /2021 a 31 /12/2021 

Número de Ordem do Livro : 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

1 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

- úmero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arqu ivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

. orne Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

TERMO DE ABERTURA 

DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

35218353757 

05.776.879/0001-81 

21 

Livro Diário Geral 

SANTANA DE PARNAIBA 

08/07/2003 

31 /12/2021 

22093 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Li vro Diário Geral 

21 

22093 

01 /01 /2021 

31/12/2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova 
75.BB.89.F4.35.8O .3A.5E.61 .4O.FF.E2.DC.10.7C.00.40.C3.D5.2A-5, nos termos d 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 

) 

de número 
0 8.683/2016. 

Página 1 de 1 
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BALANÇO PATRIMONIAL :>f IÁJ 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

NUMERÁRIOS 

CAIXA 

• Caixa 

BANCOS 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

Banco ltaú S/A 

Banco do Brasil S/A 

Banco Bradesco S/A - C/C 30045-4 

Banco Bradesco S/A - C/C 38507-7-
Arouche 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Banco Bradesco S/A 

Banco do Brasil S/A 

Banco Santander S/A 

Banco Santander - Aplicação CDB/RDB 

B.Bradesco SA-C/C 38507-7- A. 
Automatica 

CRÉDITOS 

CRÉDITOS • DUPLICATAS A RECEBER 

Hora Park Sist.Estacionamento Rotativo 

Municipio de Pedreira 

Prefeitura Municipal de Boituva 

Companhia Municipal de Transito - CMT 

Prefeitura Municiapl de Americana 

Prefeitura Munic.Est.Clim. de Morungaba 

Municipio de Cosmopol is 

Municipio de Praia Grande 

Prefeitura do Município de Valinhos 
E RAFA 

Município de Guarulhos 
VALI Scf?Ei,EL DE 

Ooso,.,,ENr E11.1 T[: A L ME 
Eco41osfuro,/ºA 

LOoifAurf.Z,400 
Nr1 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se compro 
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R$ 8.248 .060,79 

R$ 7.612.993,27 

R$1 .546.637,74 

R$ 151.845,90 

R$ 151 .845,90 

R$ 151 .845 ,90 

R$ 1.394.791 ,84 

R$ 20.554 ,33 

R$ 0,18 

R$ 384,00 

R$ 20.169, 15 

R$ 1,00 

R$ 1.374.237,51 

R$ 294.255,79 

R$ 150.000,00 

R$ 149.000,85 

R$ 485.000,00 

R$ 295.980,87 

R$ 6.057.495,59 

R$ 5.256.696 ,77 

R$ 5.256.696,77 

R$ 8.000,00 

R$ 3.253 ,40 

R$ 157.393,00 

R$ 73. 786, 11 

R$ 628.760,91 

R$ 25.000,00 

R$ 1.900,00 

R$ 0,00 

R$ 59.041 ,65 

Saldo Final 

R$ 9.760. 184,93 

R$ 8.902.042, 16 

R$ 1.852.279, 10 

R$ 146.746 ,71 

R$ 146.746 ,71 

R$ 146.746 ,71 

R$ 1.705.532,39 

R$ 21 .885,00 

R$ 0,18 

R$ 1.71 4,67 

R$ 20.1 69 ,15 

R$ 1,00 

R$ 1.683.647 ,39 

R$ 244 .255,79 

R$ 150.480,00 

R$ 784.542,01 

R$ 485.000,00 

R$ 19.369 ,59 

R$ 7.040.903, 12 

R$ 6.062.331 ,02 

R$ 6.062.331 ,02 

R$ 8.000 ,00 

R$ 3.253 ,40 

R$ 157.393,00 

R$ 73. 786 , 11 

R$ 628 .760,91 

R$ 25.000,00 

R$1 .900,00 

R$ 45.71 4,15 

R$ 59.041,65 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro : 21 

CNPJ: 05 .776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

• 

Município de Santa Barbara D'Oeste 

Município de Registro 

Município de Cotia 

Município de Capivari 

Município de Palmas 

Município de lbitinga 

Municip10 de Campos do Jordão 

Município de Salesópolis 

DNIT- Opto. Nacional de Infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Guaruja 

OUTROS CRÉDITOS 

OUTROS CRÉDITOS 

Adiantamentos Diversos 

EMPRÉSTIMOS 

EMPRÉSTIMOS 

Empréstimos a Sócios 

Empréstimos Pessoa Jurídica 

TRIBUTOS A COMPENSAR 

IMPOSTOS A COMPENSAR 

INSS a Compensar 

ESTOQUES 

COMPRAS 

COMPRAS 

Mercadorias 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL LONGO PRAZO 

OUTROS CRÉDITOS 

DEPÓSITOS E CAUÇÕES 

Caução e Fiança 

Depósito Judicial 

IMOBILIZADO 

IMOBILIZADO 

R$ 104.030,58 

R$ 6.560,82 

R$ 5.882,47 

R$ 98.523,55 

R$ 133.078,22 

R$ 50.023,47 

R$ 435.626,67 

R$ 120.368, 12 

R$ 0 ,00 

R$ 3.083.1 18,71 

R$ 397.507 ,50 

R$ 397.507,50 

R$ 397.507,50 

R$ 41.096,35 

R$ 41 .096,35 

R$41 .096,35 

R$ 0,00 

R$ 362.194,97 

R$ 362.194,97 

R$ 362.194 ,97 

R$ 8.859,94 

R$ 8.859,94 

R$ 8.859,94 

R$ 8.859,94 

R$ 635.067,52 

R$ 10.818,98 

R$ 10.818,98 

R$ 10.818,98 

R$ 1.629,98 

R$ 9.189,00 

R$ 624.248 ,54 

de número 

R$ 104.030 ,58 

R$ 6.560,82 

R$ 5.882,47 

R$ 98.523,55 

R$ 133.078,22 

R$ 50.023,47 

R$ 435.626 ,67 

R$120.368 ,12 

R$ 759.920, 1 O 

R$ 3.083.118,71 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 442.836,46 

R$ 442.836 ,46 

R$ 41 .096 ,35 

R$ 401 .740 , 11 

R$ 535.735 ,64 

R$ 535.735,64 

R$ 535.735,64 

R$ 8.859 ,94 

R$ 8.859 ,94 

R$ 8.859,94 

R$ 8.859 ,94 

R$ 858.142,77 

R$ 10.818 ,98 

R$ 10.818,98 

R$ 10.818,98 

R$ 1.629,98 

R$ 9.189,00 

R$ 847.323,79 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova p 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

BENS MÓVEIS 

Nota Saldo Inicial Saldo Final 

• 
Máquinas e Equipamentos 

Ferramentas 

Instalações 

Veículos 

Móveis e Utensílios 

Equip. Proc.Dados / Eletronicos 

Equipamentos de Telecomunicação 

Radares 

(-)(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 

(-) Máquinas e Equipamentos 

(-) Ferramentas 

(-) Instalações 

(-) Veículos 

(-) Móveis e Utensílios 

(-) Equip. Proc. Dados/ Eletronicos 

(-) Equipamentos de Telecomunicação 

(-) Radares 

INTANGIVEL 

Licenciamento de Software 

FINANCEIRO 

Consórcios 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO 

FORNECEDORES 

Sales Equip.Prod.Hig.Prof.Ltda 

Deli Computradores do Brasil Ltda 

Assessoria Contabil Romero Ltda 

Matron Informática Ltda ME 

Via Varejo S.A. 

.P. 

R$ 5.932.025,32 

R$ 1.276 .289,97 

R$ 3.149,00 

R$13.130,34 

R$ 538.184,70 

R$ 99.763,43 

R$ 730.022,45 

R$ 48.731, 11 

R$ 3.222.754,32 

R$ (5.461.602, 77) 

R$ (1.110.290,99) 

R$ (1.711 ,08) 

R$ (12.740,35) 

R$ (355.536,20) 

R$ (91.515,75) 

R$ (626.404,47) 

$ (48.237,45) 

R$ 121 .700,53 

R$ 32.125,46 

R$ 32.125,46 

R$ 8.248.060,79 

R$ 2.488.075,62 

R$ 2.488.075,62 

R$ 126.824,07 

R$ 126.824,07 

R$ 0,00 

R$ 4.461 ,70 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 6.267.641,58 

R$ 1.276.289,97 

R$ 3.149,00 

R$13.130,34 

R$ 505.673,46 

R$ 99. 763,43 

R$ 788.372 ,88 

R$ 48.731 ,11 

R$ 3.532.531 ,39 

R$ (5.603.764,06) 

R$ (1 .206.857,93) 

R$ (2.052,33) 

R$ (13.130,34) 

R$ (357.603,73) 

R$ (92.802,75) 

R$ (658.157,92) 

R$ (48.731, 11) 

R$ (3.224.427,95) 

R$ 121 .700 ,53 

R$121 .700,53 

R$ 61 .745,74 

R$ 61 .745,74 

R$ 9.760.184,93 

R$ 3.935.543 ,93 

R$ 3.935.543 ,93 

R$ 275.383,19 

R$ 275.383 , 19 

R$ 551 ,87 

R$ 0,00 

R$ 7.252 ,50 

R$ 438 ,00 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recib número 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração : 01/01 /2021 a 31 /12/2021 

Número de Ordem do Livro: 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial 

Unecores Gráfica Editora Artes Ltda R$ 0,00 

Pumatronix Equipamentos Eletronicos Ltda R$ 0,00 

DCT Serviços e Administração Ltda R$ 0,00 

Bis Distribuidora de Veículos Ltda R$41 .856 ,73 

Righi Righi SP Serv.Medicina do Trabalho R$ 984 ,00 

BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda R$ 720,98 

Sofacil Tecnologia Ltda R$ 0,00 

TO Trans Tecnologia Digital e Serv. Ltda R$ 12.045,04 

AEA Marginal Tiete Distr.Materiais R$ 0,00 

Denver Impermeabilizantes lnd.Com.Ltda R$ 0,00 

Prefeitura Municipal de Taubaté R$ 21 .938 ,75 

Grantor Comércio de Informática Ltda R$ 0,00 

Cristiane R.P.Leite Distr.Com.Prods. R$ 2.994,00 

ZWP Informática Eireli R$ 3.333,32 

Billy Distribuidora de Veicules lida R$ 24.707,55 

Monica Siviero ME R$ 1.200,00 

XZ lnformatica Eireli R$ 0,00 

Cobreflex lnd .Distr.Com. Fios e R$ 0,00 

Next Superabrasivos C. F. Eireli EPP R$ 0,00 

VF omercio de Fibras Eireli R$ 0,00 

Wilson Roberto Pereira ME R$ 0,00 

Netscan Digital Ltda R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 44.035 , 11 

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 44.035, 11 

Salários a Pagar R$ 37.055,70 

INSS a Recolher R$ 2.323,75 

FGTS a Recolher R$ 4.475,02 

Contribuição Assistencial a Recolher R$ 180,64 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS c siAF,4 f R$ 1.960.349,74 
' Auoa f:?1::1,,1:: t Of 

TRIBUTOS A RECOLHER 
SO/,/ftvr IV r1:: ,4 l M f R$ 1.960.349,74 

Ecol.! o s4ur0 ,9 10,4 

PIS a Recolher 
E(Oo~A I 2 4 D 

UTftvr,c O 
10AOf 

COFINS a Recolher 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova p 
75.BB.B9.F4.35 .8D .3A.5E.61.4D.FF.E2.DC.10.7C.00.40.C3.D5.2A-5 , nos termos do 
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Saldo Final 

R$ 6.556 ,50 

R$ 125.866 ,25 

R$ 25.100 ,00 

R$ 36.190,43 

R$ 656,00 

R$ 720 ,98 

R$ 200 ,00 

R$ 22.009,00 

R$ 929 ,10 

R$ 2.638 ,80 

R$ 6.452,63 

R$ 760,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 22.398 , 15 

R$ 0,00 

R$ 6.223,33 

R$ 4.070,00 

R$ 998,15 

R$ 1.348 ,50 

R$ 2.348 ,00 

R$ 1.1375 ,00 

R$ 24.125,43 

R$ 24.125,43 

R$ 20.067 ,51 

R$ 0,00 

R$ 3.906 ,94 

R$150 ,98 

R$ 3.563.923,71 

R$ 3.563.923,71 

R$ 153.704 ,96 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

IRRF a Recolher 

IRPJ a Recolher 

CSLL a Recolher 

ISS a Recolher 

Pis/Cofins/CSLL a Recolher 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Banco Bradesco S/A 

Banco do Brasil S/A 

Banco Santander S/A 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

CONTAS A PAGAR 

Aluguéis a Pagar 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

BNDES 

PARCELAMENTOS 

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 

Parcelamento do Pis 

Parcelamento do Cofins 

Parcelamento do IRPJ 

Parcelamento da CSLL 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUBSCRITO 

Capital Social 

RESERVAS 

RESERVAS DE LUCROS 

Lucros ou Prejuízos Acumulados 

Nota Saldo Inicial 

R$ 532,47 

R$1 .074.816,50 

R$417.851 ,02 

R$16.853,10 

R$41 ,34 

R$ 356.866,70 

R$ 356.866,70 

R$ 41 .666, 70 

R$ 275.000,00 

R$ 40.200,00 

R$ 0,00 

R$ 0 ,00 

R$ 0,00 

R$ 762.519,75 

R$ 762.519,75 

R$ 392.479,00 

R$ 392.479 ,00 

R$ 392.479,00 

R$ 370.040,75 

R$ 370.040,75 

R$ 5.110,74 

R$ 59.757,45 

R$ 217.252,64 

R$ 87.919,92 

R$ 4.997.465,42 

R$ 4.997.465,42 

R$ 2.000.000,00 

R$ 2.000.000,00 

R$ 2.000.000,00 

R$ 2.997.465,42 

R$ 2.997.465,42 

R$ 2.997.465,42 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova p 
75.BB.B9.F4.35 .8D .3A.5E.61.4D.FF.E2.DC.10.7C.00.40.C3.D5.2A-5, nos termos do 
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Saldo Final 

R$ 668,63 

R$ 1.959.581 ,57 

R$ 723.073 ,00 

R$ 17.440,70 

R$ 47 ,25 

R$ 53.555 ,33 

R$ 53.555 ,33 

R$ 0 ,00 

R$ 0,00 

R$ 53.555 ,33 

R$ 18.556 ,27 

R$ 18.556 ,27 

R$ 18.556,27 

R$ 235.884 , 17 

R$ 235.884 ,17 

R$ 0 ,00 

R$ 0,00 

R$ 0 ,00 

R$ 235.884 ,17 

R$ 235.884, 17 

R$ 0,00 

R$ 32.080,49 

R$145.190,40 

R$ 58.613,28 

R$ 5.588.756,83 

R$ 5.588.756 ,83 

R$ 2.000.000,00 

R$ 2.000.000,00 

R$ 2.000.000,00 

R$ 3.588.756 ,83 

R$ 3.588.756,83 ~ 
R$ 3.588.756 ,83 v ~ 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração : 01/01 /2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro : 21 

CN PJ: 05.776 .879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

RECEITAS 

SERVIÇOS 

Serviços Prestados 

(-) DEDUÇÕES 

(-) PIS 

(-) COFINS 

(-) ISS 

RECEITAS FINANCEIRAS 

Rendimentos Aplicação Financeira 

Descontos Obtidos 

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 

Descontos Obtidos 

Juros Recebidos 

Recuperação Despesas 

(-) DESPESAS 

(-) DESPESAS COM PESSOAL 

(-) Salários e Ordenados 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) Multa FGTS 40% - 20% 

(-) Uniforme de Trabalho 

(-) Cesta Básica 

(-) Vale Transporte 

(-) Vale Refeicao / Alimentação 

(-) Ajuda de Custo 

(-) Assistência Médica 

(-) Ass istência Odontológica 

(-) DESPESAS GERAIS 

(-) Energia Elétrica 

(-) Agua e Esgoto 

(-) Telefone 

(-) Correios 

(-) Materiais de Limpeza 

(-) Copa e Cozinha 

t 

Nota Saldo anterior 

R$ 11.498.301,68 

R$ 12.239.091, 18 

R$ 12.239.091 ,18 

R$ (766.203,72) 

R$ (79.554, 1 O) 

R$ (367.172,75) 

R$ (319.476 ,87) 

R$ 0,01 

R$ 0,00 

R$ 0,01 

R$ 25.414 ,21 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 25.414,21 

R$ (6.380.152,99) 

R$ (933.106,68) 

- R$ (476.780 ,61) 

R$ (118.891 ,08) 

R$ (34.805,07) 

R$ (10.103,42) 

R$ (10.536,56) 

R$ 0,00 

R$ (45.883,98) 

R$ (149.559,34) 

R$ (28.800,00) 

R$ (49.445, 12) 

R$ (8.301 ,50) 

R$ (3.664.461,45) 

R$ (58.708,37) 

R$ (2.150,92) 

R$ (67.982,00) 

R$ (27.260,18) 

R$ (7.471,82) 

R$ {4.978,47) 

Saldo atual 

R$ 14.089 .657,44 

R$ 14.968.518,62 

R$ 14.968.518,62 

R$ (955.503,01) 

R$ (97.295,35) 

R$ (449.055,56) 

R$ (409.152,10) 

R$ 480,00 

R$ 480,00 

R$ 0,00 

R$ 76.161,83 

R$ 9.796,52 

R$4,01 

R$ 66.361,30 

R$ (8.581.068,33 ) 

R$ (1.116.468,37) 

R$ (584.503,66) 

R$ (141.383,78) 

R$ (40.570 ,49) 

R$ (36.770,43) 

R$ (2.119,70) 

R$ (20.367,70) 

R$ (40.079,89) 

R$ (167.151 ,35) 

R$ (35.646 ,50) 

R$ (40.215,87) 

R$ (7.659,00) 

R$ (5.442.505,92) 

R$ (68.519,42) 

R$ (2.947,79) 

R$ (53.111 ,95) 

R$ (65.119,97) 

R$ (8.011 ,00) 

R$ (8450, 19) ~ 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se compro 
75.BB.89.F4.35 .8O.3A.5E.61.4O.FF.E2.DC.10.7C.00.40.C3.05.2A-5, nos termos 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31 /12/2021 

Número de Ordem do Livro: 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

(-) Combustiveis e Lubrificantes 

(-) Materiais de Escritório 

(-) Condução 

(-) Despesas Legais e Judiciais 

(-) Materiais de Informática 

(-) Serviços Terceiros - PJ 

(-) Despesas c/ Veículos 

(-) Aluguéis 

(- ) Viagens e Estadias 

(-) Jornais e Revistas 

(-) Contribuições e Doações 

(-) Fretes e Carretos 

(-) Segurança e Vigi lância 

(-) Propaganda e Publicidade 

(-) Despesas de Condomínio 

(-) Brindes 

(-) Seguros 

(- ) Manutenção e Conservação 

(-) Associações de Classe 

(-) Locação de Bens Móveis 

(-) Despesas Refeições 

(-) Honorários Profissionais 

(-) Despesas Cartão Crédito 

(-) Locação Veicules 

(-) Comissões 

(-) Despesas c/ Mensageiros 

Despesas Farmácia 

(-) Despesas Faxina 

(-) Despesas Médicas 

(-) Despesas Pedágio 

(-) Despesas Estacionamento 

(·) Despesas Táxi 

(-) Despesas Provedores/Internet 

(-) Despesas Suporte / Serviços Informática 

Nota 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se compro 
75.BB.B9.F4.35.8D.3A.5E.61.4D.FF.E2.DC.10.7C.00.40.C3.D5.2A-5, nos termo 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.0 do Visual izador 

Saldo anterior 

R$ (32.743, 11) 

R$ (24 .682,27) 

R$ (1 .709 ,77) 

R$ (40.049 ,75) 

R$ (8.371 ,22) 

R$ (426.834,55) 

R$ (32.189,05) 

R$ (186.681,84) 

R$ (108.521 ,98) 

R$ (1 .980,00) 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ (3.761,15} 

R$ (1.530 ,00) 

R$ (3.598,43) 

R$ (8.518,06) 

R$ (55.281, 12) 

R$ (822.330 ,80) 

R$ (8.234,26) 

R$ (40.215,00) 

R$ (56.462,07) 

R$ (13 .245,00) 

R$ 0,00 

R$ (1.900,00) 

R$ (1.693,85) 

R$ (3.157,01) 

R$ 0,00 

R$ (26.868,53) 

R$ (688,00) 

R$ (787,07) 

R$ (189.512,37) 

(5.991 ,00) 

Saldo atual 

R$ (33.505,32) 

R$ (37.191 ,26) 

R$ (1.647,19) 

R$ (4.193,31 ) 

R$ (12.452,64) 

R$ (478.120,47) 

R$ (34.544 ,35) 

R$ (247.648,75) 

R$ (89.913 ,00) 

R$ (1.485,00) 

R$ (300,00) 

R$ (3.301 ,58) 

R$ (740,01 ) 

R$ (550,00) 

R$ (2.283,26) 

R$ (1.832 ,50) 

R$ (3.689,26) 

R$ (23.598,07) 

R$ (39.144,42) 

R$ (1 .026.246,44) 

R$ (5.596 ,06) 

R$ (83.029,46) 

R$ (3.461,61 ) 

R$ (12.455,02) 

R$ (24.780,52) 

R$ (1.212,61 ) 

R$ 0,00 

R$ (3.130,70) 

R$ (581 ,00) 

R$ (29.041 ,14) 

R$ (1.264,98) 

R$ (1.075,00) 

R$ (34.511 ,31) 

R$ (260.155,08) ~ 

~ 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TOA. 

Período da Escrituração : 01/01 /2021 a 31 /12/2021 

Número de Ordem do Livro : 21 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Sa ldo anterior 

(·) EPI • Equip.Prot.lndividual R$ (10.335,89) 

(·) Materiais de Uso e Consumo R$ (96.352,84) 

( · ) Repasse Prefeituras R$ (100.340 ,94) 

(· ) Cursos/Instrução/Treinamento R$ (1.570,72) 

(· ) Despesas Consorciadas R$ (1.179.772,04) 

- (·) Materiais de Informática R$ 0,00 

(·) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES R$ (268.269,56) 

(· ) Máquinas e Equipamentos R$ (117.61 3,15) 

(· ) Ferramentas e Estampas R$ (288,75) 

(·) Instalações R$ (1.203,62) 

(· ) Veículos R$ (52.077,65) 

(·) Móveis e Utensílios R$ (1.089 ,00) 

(·) Equip.Proc,Dados • Eletrônicos R$ (21 .277,41) 

(· ) Equipamentos de Telecomunicação R$ (4.466,88) 

(· ) Radares R$ (70.253, 1 O) 

(· ) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ (1.368.948,39) 

(· ) Impostos Munici pais R$ (2.8 11 ,56) 

(·) Taxas R$ (1 2.154,95) 

(· ) Despesas e/ ISS R$ (46.368,73) 

(· ) Despesas IRPJ R$ (955.1 27,31) 

(·) Despesas CSLL R$ (352.485,84) 

( ·) Despesas c/ Pis R$ 0,00 - (· ) Despesas c/ Cofins R$ 0,00 

(·) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (145.366 ,91) 

(· ) Despesas Bancárias R$ (8.529 ,17) 

(·) Juros Passivos R$ (136.837,74) 

(·) Despesas Financeiras R$ 0,00 

= Lucro R$ 5.11 8.148,69 

E ste documento é parte integrante de escrituração cuja autenti~~tão se comprova pe 
75.BB.89.F4.35.8O.3A.5E.61.4O.FF .E2.DC.10.7C.00.40.C3.D5.2A-5, nos termos do D 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 

número 
.683/2016. 

Saldo atual 

R$ (844,00) 

R$ (212.024 ,55) 

R$ (117.048, 13) 

R$ (298 ,38) 

R$ (2.403.160,32) 

R$ (288,90) 

R$ (202. 662,53) 

R$ (96.566 ,94) 

R$ (341 ,25) 

R$ (389,99) 

R$ (62.568,77) 

R$ (1.287,00 ) 

R$ (31.753,45) 

R$ (493 ,66) 

R$ (9.261,47) 

R$ (1 .697.621,32) 

R$ (4.449 ,17) 

R$ (66.367 ,08) 

R$ (21 .096,13) 

R$ (1.173.481,48) 

R$ (431 .093,32) 

R$ (565 ,25) 

R$ (568,89) 

R$ (121 .810 ,19) 

R$ (9.71 3, 22) 

R$ (111.980 ,51 ) 

R$ (116,46) 

R$ 5.508.589, 11 
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

Nome Empresarial : DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TDA. 

CNPJ : 05. 776.879/0001-81 Nire: 35218353757 Scp: 

Período da Escrituração: 01 /01/2021 a 31/12/2021 

Forma de Escrituração Contábil : Livro Diário 

Natureza do Liv ro: Livro Diário Geral 

Identificação do arquivo(hash): 75.BB.B9.F4.35.8D.3A.5E.61.4D.FF.E2.DC.10.7C .00.40.C3.D5.2A-

Consulta Realizada em: 10/03/2022 12:57 :23 

Resultado da Verificação 

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED. 

- . - A 1 SItuaçao t 

Escrituração com NIRE AUTENTICADA 

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pe 
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994. sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994). 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Públ ico de Escrituração Digital - Sped 

9.0 .0 Página 1 de 1 
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DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ Nll 05.776.879/0001-81 

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 2021 

ILG = ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 

ILG = 8.912.861,14 2,14 
4.171.428,10 

,? 1 

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2021 

ILC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

ILC = 8.902.042,16 2,26 
3.935.543,93 

.!: 1 

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE SOLVENCIA GERAL 2021 

31 D+l 

ISG = ATIVO .? 0,50 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 

ISG = 9.760.184,93 2,34 
4.171.428,10 

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE ENDIVIDAMENTO 2021 

IE = PASSIVO ORCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 

( 

so,so 

de2m1 

~ \ ~ 
\ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO· CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI - 2803108/2022 Válida até: 30/06/2022 
Processo (Sipro): F-035125/2004 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos 

termos da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

débito com o CREA-SP. CERTIFI CAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua valicade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 05.776.879/0001-81 

Endereço: Rua ALBERTO FREDIANI, 920 
JD FREDIANI 
06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0714897 Data do registro: 15/09/2004 

Capital Social: R$ *** * * * *** * * * ******2. 000.000,00 reais 

Observação: 

Sem restrições 

Objetivo Social : 

* Prestação de serviços volt:idos ao segmento de trânsito em geral, de gestão Administrativa e 
Operacional em emissão, controle e arrecadação de multas de trânsito, inclusive através de 
equipamentos eletrônicos de detecção de infrações, exploração de estacionamento rotativo em 
zona regulamentada, treinamento, capacitação e educação em trânsito e outras atividades afins, 
junto a entidades privadas e órgãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal; 
* A instalação, a operação e a leitura dos dados obtidos de equipamentos eletrônicos (radares); 
* O desenvolvimento do Software; 
* Concessão de serviços públicos, consistente em remoção, re 1 ·mento, guarda e depósito de 
veículos localizados e/ou apreendidos, de interesse policial o m ·rtude de constatação de 
irregularidades às normas de trânsito; 
* Serviços de Processamento de Multas; 
* Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipame sinalização em vias públicas ; 
* Instalação, manutenção e reforma de sinalização viária em g 
* Serviços de locação de equipamentos; 
* Comércio de materiais e equipamentos de sinalização viária; 

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMJA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 2803108/2022 Página 2/3 

* Comércio de sistemas eletrônicos e a prestação de serviços na área de assistência técnica; 
* Consultoria e suporte técnico em tecnologia da informação; 
* Monitoramento e rastreamento de frotas de veículos; 
* Serviços de construção de edifícios em geral, obras de infra-estrutura e os serviços especializados 
para construção que fazem parte do processo de construção; 
* Desenvolvimento e elaboração de programas de informática customizáveis e sob encomenda; 
* Locação, manutenção, operação, instalação e desenvolvimento de serviços relacionados a 
máquinas de venda automatizada ; 
* Funções de correspondente bancário, podendo para tanto executar critérios operacionais, 
tecnológicos, de gerenciamento dos pontos de atendimentos e de segurança, bem como analisar o 
volume de transações; 
* Comércio via eletrônico de títulos de transporte, benefícios e similares ; 
* Operador de transações eletrônicas em estabelecimentos comerciais; 
* Serviços de Venda e recarga de créditos eletrônicos para telefonia móvel, transporte públicos e 
congêneres; 
* Administração de cartões de créditos, débitos e congêneres, alimentação, refeição, combustível, 
etc. 
* Administração de Folha de Pagamento; 
* Gestão de Benefícios; 
* Emissão e distribuição de documentos de valor; 
* Emissão e distribuição voucher, tais como refeição-convênio, vale alimentação, e outras afins; 
* Prestação de serviços através de Máquinas Automáticas; 
* Comércio, locação de produtos e equipamentos de informática, telecomunicação, bilhetagem, 
máquinas de auto-atendimento e assemelhados; 
* Manutenção e conserto de produtos e equipamentos de informática, telecomunicações, 
bilhetagem, máquinas de auto-atendimento e assemelhados; 
* Serviços de mercadologia em geral; 
* Desenvolvimento de programas de computador (software) sob encomenda, customizáveis ou 
não; 
* Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. 

Responsável(is) Técnico(s): 
Nome: IL VO AMBROGINI JUNIOR 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Do artigo 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 

Registro Nacional: 2608463592 

Número do Registro ( 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/09/200 

Nome: OSCAR DE SOUZA FONTES 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELÉTRICA 

f 

' \, 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão : CI - 2803108/2022 Página 3/3 

Dos artigos 8° e 9° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5060226108 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 12/03/2009 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.orq.br 

Código de controle da certidão: 41c90daf-b770-45b1-a7ee-585d44c0c088. 

Situação cadastral extraída em 23/05/2022 11:06:39. 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP SANTANA PARNAIBA, situada à Rua: SANTA EDWIRGES, 118,, 
JARDIM RUBI, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06502-135, ou procure a unidade de 
atendimento mais próxima. 

SÃO PAULO, 23 de maio de 2022 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão: CI - 2725189/2022 Válida até: 31/12/2022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissiona l abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: OSCAR DE SOUZA FONTES 

C.P.F.: 730.856.938-15 

Endereço: Avenida PEDRO LESSA, 3035 AP81 
APARECIDA 
11025-003 - SANTOS - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5060226108 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELÉTRICA 

Expedido em: 13/10/1993 

Dos artigos 8° e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170575174 quitada em 31/01/2017 

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180034222 quitada em 31/01/2018 

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190056913 quitada em 31/01/2019 

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.242995-28027180200210644 quitada em 31/01/2020 

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1684645-28027180210009053 quitada em 01/02/2021 

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC. 3648467-28027180220070294 quitada em 31/01/2022 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo étic 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.orq.br 

Penal 

ctivo. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 2725189/2022 Página 2/2 

Código de controle da certidão: ace6805d-4731-4349-941f-7a9b29c3f21c. 

Situação cadastral extraída em 17/02/2022 11:57:01. 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.orq.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI SANTOS, situada à Avenida: ANA COSTA, 14,, VILA MATHIAS, 
SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima. 

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2022 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão: CI - 2725193/2022 Válida até: 31/12/2022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo . Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: ILVO AMBROGINI JUNIOR 

C.P.F.: 670.410.008-34 

Endereço: Rua VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 00336 APTO 42 
PINHEIROS 
05415-020 - SÃO PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0600704168 

Registro Nacional do Profissional: 2608463592 

Título{s) e atribuição{ões): 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Expedido em: 11/10/1979 

Do artigo 9° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

- ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170042561 quitada em 17/01/20 17 

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180019211 quitada em 31/01/2018 

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190056882 quitada em 31/01/2019 

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA baixada em 04/03/2020 

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1684601-28027180210009018 quitada em 01/02/2021 

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC. 3648289-28027180220070122 quitada em 31/01/2022 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer al rações em seus dad 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou 

e , digo Penal 

respectivo. 

Página: 1 de 2 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 2725193/2022 Página 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br 

Código de controle da certidão: 4e8e7c95-e4bd-49f9-a69d-311f88465655. 

Situação cadastral extraída em 17/02/2022 11:59:57. 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creaso.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, 
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais 

- próxima. 

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2022 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 
A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE EMPRESA 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 
CERTIFICA que empresa identificada no presente documento encontra-se em 
situação REGULAR neste Regional. 

azão Social: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 05 .776.879/0001-8 l 

egistro PRINCIPAL-CRA/SP: 016184 
ndereço: R ALBERTO FREDIANI 920, Nº - - JD FREDIANI - SANTANA 
E PARNAÍBA - SP - CEP: 06502155 

Responsável(eis) Técnico(s) 
MARIA ROSE DE AQUINO FERREIRA 
MARCO ANTONIO CRUZ SETTI 

Registro(s) 
138561 
018517 

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: SÃO PAULO, 06 de janeiro de 2022. 

Validade: 31/12/2022, desde que o registro permaneça em situação regular. 

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página 
www.crasp.gov.br/crasp/validacao, mediante número de controle a seguir: 

Rua Estados Unidos, 865/889 - Jd. Amér"ica - CEP: 1427-001 - São Paulo 
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256-www.crasp.gov.br 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 
A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 
CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra
se em situação REGULAR neste Regional. 

Nome: MARIA ROSE DE AQUINO FERREIRA 
CPF: 321.329.798-47 
Registro PRINCIPAL-CRA/SP: 138561 
Categoria: ADMINISTRADOR 

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações 
que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código 
Penal, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: SÃO PAULO, 06 de janeiro de 2022. 

Validade: 31/12/2022, desde que o registro permaneça em situação regular. 

Confinne a autenticidade e a regularidade deste documento na página 
www.crasp.gov.br/crasp/validacao, mediante número de controle a seguir: 

CONTROLE: b 7 e09aüc-d725-4b2f-a04c-b3948655164c 

Rua Estados Unidos, 865/889- Jd. América -CEP: 01427-001 - São Paulo 
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256-www.crasp.gov.br 
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' TECNOLOGIA PARA D TRANSITO 

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços 

Técnicos, de um lado, a saber DCT Tecnologia e Serviços Ltda, estabelecida na 

Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - Santana de Parnaíba/ SP, inscrita 

no C.N.P.J/ MF sob o n° 05.776.879/0001-81, Prestadora de serviços, 

representada neste ato pela Sra. Sheila Adriana Pereira da Costa, brasileira, 

casada, sócia, diretora, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/ SP, 

portadora da cédula de identidade RG nº 18.482.698/SSP/ SP e inscrito no CPF/ 

MF sob o n° 111.581.128-23, doravante denominada na simplesmente de 

e Contratante, e de outro lado Sr. Ilvo Ambrogini Junior, brasileiro, casado, 

Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, 

portador da cédula de identidade n° 4.627.293 e inscrito no CPF/ MF sob o n° 

630.410.008-34, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Estado de São Paulo sob o n° 0600704168, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADO, abaixo assinados, tem entre si justo e 

convencionado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

• O CONTRATADO prestará à Contratante serviços de caráter profissional na área 

de Engenharia Elétrica, especialmente quanto a execução, instalação e 

manutenção de aparelhos para fiscalização no trânsito. 

claudicir.vassao
Realce
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O CONTRATADO assume neste ato, toda responsabilidade Técnica da 

CONTRATANTE, perante o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e demais 

autoridades municipais, estaduais e federais. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO 

Em remuneração dos seus serviços profissionais, o CONTRATO receberá da 

CONTRATANTE, honorários correspondentes ao valor de 6(seis) salários mínimos 

mensais, que serão pagos no quinto dia útil de cada mês subsequente. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO 

O presente Contrato de Prestação de Serviços é firmado pelo prazo de até 4 

anos. 

r7• TABRJÃO DE NOTAS DA CAf>ITAl 
ILUANOR( QONÇALV~I KASSAU . TASWÃO 
AV . s.40 llllS N' U · AUTENTICO A PRESlNTE 
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRA/DA P PARTE 
eo~FORUE ORIGINAL APRESftllAO O. DOU FÉ. 

$. Paulo . ~ 

j27~ 1 O JU~ 2022 ~ 

112359 
AUTENTICAÇÃO , 

AU1040DB0859302 

Parágrafo 1° - fica ressalvo a contratante 

rescindir o presente contrato, a qualquer 

tempo, desde que denunciado por escrito, 

com aviso prévio de 30 (trinta) dias. Poderá, 

entretanto, em caso de descumprimento, 

ser rescindindo sem a necessidade de 

qualquer pré-aviso, se, uma vez notificada 

parte faltante, esta não sanar a causa da 

otificação em 7 (se · ) dias, hipótese em 

multa contratual 

m"ais perdas e danos causados. f 
equivalente a 1 (um) mês de hono~r' ias 

' \ ~ 
one/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 ..... 1\ ,,,, 

Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - S~ 
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TliCNDLOCillA PARA D TRANSITO 

Paragrafo 2º - O Contratante em igual prazo deverá formalizar o distrato 

e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIDENCIALIDADE 

Os termos e cláusulas deste instrumento, bem como as informações que forem 

transmitidas ent re partes são sigilosas, dele não podendo o Contrato dar 

conhecimento a terceiros, a não ser mediante consentimento do 

e CONTRATANTE. O CONTRATADO não deverá utilizar, durante a vigência deste 

contrato e após seu término ou rescisão, quaisquer informações comerciais do 

CONTRATANTE para fins pessoais ou para outros fins que não sejam o ora 

estabelecidos. 

• 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXCLUSIVIDADE 

É vetado ao CONTRATADO firmar quaisquer outros contratos de prestação de 

serviços com outras empresas, com as mesmas atividades do objeto deste 

contrato, seja durante o prazo de serviços ou após o mesmo, vinculado - o ao 

CREA . 

CLÁUSULA OITAVA-DA PRIORIDADE DOS SERVIÇOS 

Todos os processos, produtos, sistemas, métodos e combinações científicos, 

técnicos ou administrativos, desenvolvidos ou inventados no decorrer de suas 

atividades e do qual tenha participado, são de propri b ade exclusiva do 

CONTRATANTE, a quem cabe o direit d 

ou do direito autoral, não cabendo qua 

CONTRATADO por conta disto. 

Fone/Fax: 11 4154 47 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP Santana de Pa rna íba - SP 
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TECNOLCGIA PARA O TRANSl'TO 

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS 

Correção por conta exclusiva do Contratado todas as despesas necessárias à 

execução das tarefas por ele assumidas e não sejam desenvolvidas com recursos 

do Contratante, e que serão devidamente reembolsados de acordo com o 

deslocamento, transporte e alimentação correção por conta da Contratada. 

CLÁUSULAS DÉCIMA - DA AUTONOMIA 

O Contratado terá toda a autonomia para executar as tarefas solicitadas pelo 

e Contratante, ficando a seu exclusivo critério a fixação da melhor forma de atingir 

os objetos desejados pelo Contratante, não havendo assim qualquer 

subordinação direta do Contratado ao Contratante. 

-

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente contrato cria as partes vínculo empregatício, sociedade, agência, 

associação ou consórcio e, a simples tolerância ou benevolência de qualquer das 

partes em não agir imediatamente no caso de falta ou atraso no cumprimento 

pela outra parte das obrigações assumidas neste contrato, não se constituíra em 

alteração tácita ou desistência de qualquer das partes de seus direitos previsto 

neste contrato ou na legislação em vigor. 

O presente contrato se constituí no único exclusivo entre as partes, somente 

podendo ser alterado por escrito ou através de instrumento por ele assinado. 

O presente contrato não poderá ser cedido pelo Contratado sem prévio e 

expresso ajuste entre as partes. 

As partes elegem o foro da ca ital 

mais privilegiado que seja, para 

contrato. 
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TI!CNOLOGIA PARA 0 TRANSITO 

/ 

/ E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) 

testemunhas exigidas por lei a fim de que surfam os regulares efeitos de direito. 

-

São Paulo, 11 novembr de 2020. 

Sheila 

Contratado: II 

Eng. 0 Eletricrsta 
1 

Testemunhas: 

~ ~d..t ~ I U hlJ G.0&~ 
Maria Rose de Aquin0 .. étirdoso 

RG n° 34.611.561-9 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5 
Rua Alberto Fredianí, 920 - Jardim Fredianí - CEP 06502-155 - ntana de Parnaíba - S~ 



CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços 

Técnicos, de um lado, a saber DCT Tecnologia e Serviços Ltda, estabelecida na 

Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - Santana de Parnaíba/ SP, inscrita 

no C.N.P.J/ MF sob o nº 05.776.879/0001-81, Prestadora de serviços, 

representada neste ato pela Sra. Sheila Adriana Pereira da Costa, brasileira, 

casada, sócia, diretora, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/ SP, 

portadora da cédula de identidade RG nº 18.482.698/SSP/ SP e inscrito no CPF/ 

MF sob o nº 111.581.128-23, doravante denominada na simplesmente de 

Contratante, 2 de outro lado Sr. Oscar de Souza Fontes, bmsileiro, casado, 

Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, 

portador da cédula de identidade n° 5.949.287-9 e inscrito no CPF/ MF sob o n° 

730.856.938-15, reg istrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Estado de São Paulo sob o n° 5060226108, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADO, abaixo assinados, tem entre si justo e 

convencionado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O CONTRATADO prestará à Contratante serviços de caráter profissional na área 

de Engenharia Elétrica, especialmente quanto a execução, instalação e 

manutenção de aparelhos para fiscalização no trânsito. 

CLÁUSULA SEGUNDA - LOCAL DE TRABALH 

o CONTRATADO ficará a disposição da CONTRA1'.N!f!t!~~ffiirl~WJn,, ·_. 
AY. SÃO LOIS N1 51 · AUl E~ liCO A PRF•:(NTE 

e ou orientar os serviços sob a responsabilidade;~Mfl~~1ijfi 
1 -. rlo.'.tf . 

h ás 14h. s. Paulo. 

lill 

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce
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CLÁUSULA TERCEIRA- DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O CONTRATADO assume neste ato, toda responsabilidade Técnica da 

CONTRATANTE, perante o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e demais 

autoridades municipais, estaduais e federais. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO 

Em remuneração dos seus serviços profissionais, o CONTRATO receberá da 

CONTRATANTE, honorários correspondentes ao valor de 6(seis) salários mínimos 

mensais, que serão pagos no quinto dia útil de cada mês subsequente. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO 

O presente Contrato de Prestação de Serviços é firmado pelo prazo de até 4 

anos. 

f1t TABEllÃO DE NOTAS DA CAPITAL 
ALUAKORf QONÇALVU KASSAU · TABELI ÃO 
n SÃO LOIS N' 59 . AUTENTICO A PRESENH 
có'PIA REPROGUFICA EllR AIOA P PA RTE 
COMFORIIE ORIGINAL H RESENHOO . DOU FE . 

,~~ ~ 
\27 ~ 1 O UN 2022 ~ ~ 

Parágrafo 1 ° - fica ressalvo a cont ante 

rescindir o presente contrato, a -q alquer 

tempo, desde que denunciado por scrito, 

com aviso prévio de 30 (trinta) dias. Poderá, 

entretanto, em caso de descumprimento, 

ser rescindindo sem a necessidade de 

qualquer pré-aviso, se, uma vez notificada 

a parte faltante, esta não sanar a causa da 

notificação em 7 (sete) dias, hipótese em 

que será devida a multa contratual 

equivalente a 1 (um) mês de honorários 

mais perdas e danos causados. 

Fo e/fa)(: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 
Rua Alberto Frediani, 9 o - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SPY 



Paragrafo 2° - O Contratante em igual prazo deverá formalizar o distrato 

e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIDENCIALIDADE 

Os termos e cláusulas deste instrumento, bem como as informações que forem 

transmitidas entre partes são sigilosas, dele não podendo o Contrato dar 

conhecimento a terceiros, a não ser mediante consentimento do CONTRATANTE. 

• O CONTRATADO não deverá utilizar, durante a vigência deste contrato e após 

seu término ou rescisão, quaisquer informações comerciais do CONTRATANTE 

para fins pessoais ou para outros fins que não sejam o ora estabelecidos. 

• 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXCLUSIVIDADE 

É vetado ao CONTRATADO firmar quaisquer outros contratos de prestação de 

serviços com outras empresas, com as mesmas atividades do objeto deste 

contrato, seja durante o prazo de serviços ou após o mesmo, vinculado - o ao 

CREA . 

CLÁUSULA OITAVA-DA PRIORIDADE DOS SERVIÇOS 

Todos os processos, produtos, sistemas, métodos e combinações científicos, 

técnicos ou administrativos, desenvolvidos ou inventados no decorrer 

atividades e do qual tenha participado, são de propriedade excl i a do 

CONTRATANTE, a quem cabe o direito de uso, registro e patent'-""' . ....,.,., 

ou do direito autoral, não cabendo 

CONTRATADO por conta disto. 

qualquer ~ muneracão extrao dinária ao 
'TABEllAO Df'NOTP.S DA WIT L 

LIUNORE GON ÇAL VES . .i.~)Pt.'A. r .c, ~ ., O 
... SÀO LOIS H1 59 · AUlfNilCO A 'n E$i · e -
CéPIA REPROGR AFICt EllP A!~i F Pr , 
cttlfORlll ORIGlllAL APREm.JAOO. O f 

S. Paulo. 

127~ 1 o ~ 
(E SC AUTO > 1 D.a! AUTENTICAÇÃO ç 

LFI {!935 AIJ1040DB0659308 \__ 

Fone/ Fax: 11 4154 4 709 / 11 ~\t 111S~~i4_-·s:.r:~ 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 0650 -155 - Santana de Parnaíba -y 



CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS 

Correção por conta exclusiva do Contratado todas as despesas necessárias à 

execução das tarefas por ele assumidas e não sejam desenvolvidas com recursos 

do Contratante, e que serão devidamente reembolsados de acordo com o 

deslocamento, transporte e alimentação correção por conta da Contratada. 

CLÁUSULAS DÉCIMA - DA AUTONOMIA 

O Contratado terá toda a autonomia para executar as tarefas solicitadas pelo 

Contratante, ficando a seu exclusivo critério a fixação da melhor forma de atingir 

os objetos desejados pelo Contratante, não havendo assim qualquer 

subordinação direta do Contratado ao Contratante. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente contrato cria as partes vínculo empregatício, sociedade, agência, 

associação ou consórcio e, a simples tolerância ou benevolência de qualquer das 

partes em não agir imediatamente no caso de falta ou atraso no cumprimento 

pela outra parte das obrigações assumidas neste contrato, não se constituíra em 

alteração tácita ou desistência de qualquer das partes de seus direitos previsto 

neste contrato ou na legislação em vigor. 

O presente contrato se constituí no único exclusivo entre as partes, somente 

podendo ser alterado por escrito ou através de instrumento por ele assinado. 

O presente contrato não poderá ser cedido pelo 

expresso ajuste entre as partes. 



/ 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) 

testemunt,as exigidas por lei a fim de que surfam os regulares efeitos de direito. 

São Paulo, 11 novem 

. . Shell riana Pereira da _Costa 

I 

]º I 7 
l1 OFfcro \... , / 

G0ASAlfi'A .M~-- !Jrt,t1r-~'f'-,. . 

Contratado: Oscar de Souza Fontes 

Eng.0 Eletricista 

Testemunhas: 

~~ ~ C}v< ~w (a~ 
Maria Rose de Aquino Cardoso 

RG n° 34.611.561-9 

-n, lAB- ,10 DE NOl AS DA CAPIW 
" ,tuJI es KASSAU . TABEl l•Õ 
AlUANDRE aoNÇM.VAU1EH1iCO 1 PRESENTE 
U . SiO LlllS ll'erifltl EllRAIH p PART.E i:~~aa::,o,MAL APRESEMlADO , DOU FE. 

s. Paulo. 

ru 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo fl)resente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional 

autônomo de Administração de Empresas, de um lado doravante denominada contratante DCT 
1 

TECNÇ)LOGIA E SERVIÇOS LTDA ,inscrita no CNPJ Nº 05.776. 879.0001-81 estabelecida na Rua 

Albert()) Frediane, nº 920 Santana de Parnaíba - São Paulo e de outro lado como contratado 

Maria Rose de Aquino Ferreira, Brasileira,casada, portador da Cédula de Identidade nº 

34.61t561-9 e inscrito do CPF n° 321.329.798-47, no CRA-SP sob nº 138.561., residente e 

domiciliado na Rua Kali Hulher, 61 - Jardim Canhema - Diadema - São Paulo, têm entre si justos 

e acor : adas quanto segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Cláusula Primeira - Objeto 

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do (a) Contratado (a) à Contratante, 

visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de 

Responsável Técnico 
1 

Cláusula Segunda: Prestação de Serviços 

O CONTRATADO deverá, durante a vigência deste contrato e, em contrapartida 

especificado na Cláusula Terceira, atender as solicitações de consultoria e 

CONTRATANTE, compreendendo no que couber, a Consultoria e assessoria em a 

financeira. 

Cláus0la Terceira: Remuneração dos Serviços 

Pela pr,estação dos serviços indicados na Cláusula Segunda, o CONTRATADO será remun 

conforme condições especificadas a seguir: 
\ 

a) o valor mensal básico estipulado é de R$ 300,00 ( Trezentos reais) · 

b) o Vqlor da contra prestação dos saw~~Wót~~ffi~apresentação, pelo CONTRATAD0~

1 r .... RUAR.EGO FREITAS, 133-SÁOPAUlO 
correspondente recibo. -'UTENrico APRESENrEcá>1AREPROGRJFicA __/ 

EXTRAIDA PELA PARTE, COHFOR'-4: ORIGI ..--- Ad 
A 1,111,1 AP RESENTADO. 00 QUE 00 F y- \) 

. 
S.P. 

1 
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c) o valor mensal básico poderá ser aditado a qualquer momento de comum acordo entre as partes. 

Cláusula Quarta: Prazo 

O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser adiado a qualquer momento ou ser 

renovado por igual período. 

Cláusula Quinta: Condições Gerais 

1. O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE com ampla, total , irrestrita autonomia, sem 

qualquer tipo de subordinação jurídica. 

2. Para o livre desempenho das tarefas, deverão ser dadas ao CONTRATADO as condições necessárias, 

sem as quais não se responsab ilizará pela fiel execução dos serviços. 

3. As respesas de viagens, estadas e alimentação, quando autorizadas e, que se tornarem necessárias por 

força do desempenho dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATANTE. 

4. O CONTRATADO: cumprirá rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, 
1 

fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou 

converientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas . 

5. O ONTRATADO se compromete ainda, a manter o caráter sigiloso das informações às quais poderá ter 

acesso em função deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para que tais informações somente 

sejam divulgadas àquelas pessoas que delas dependam para a execução dos serviços objeto deste contrato. 

6. Após o encerramento deste contrato e, pelo período de 2 (dois) anos subsequentes, o 

CONTRATADO se compromete a não fazer concorrência com os clientes da CONTRATANTE. 

7. O CCDNTRATADO não poderá ser admitido pelos clientes e seus concorrentes, até 6 meses ap 
1 

com a CONTRATANTE. 

Cláus
1

u1a sexta: Rescisão 

1. Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer uma das partes, desde que a outra 

escisão 

cientificada, por escrito, com antecedência mínima de lO(dez) dias. · 

2. Ocorrendo a rescisão de contrato pura e simpl~smente, ou seja, sem nenhuma infração legal das ~ 
lw1) TABELIAO DE NOTAS ~ ~ 

partes envolvidas, será pago a cada llllt!f ~~cmflfSMas;.,s.(t(B.Wtmrme o caso, a seguinte verb~ , 
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGAAFICA / 

• , • EXTRAÍDA PEIJI PARTE COl1FORME ORIGINAL L 1 

:•sc,sona: , "'"''"""""º·" ,,,...-~ :( 

Fone/Fax: 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani 
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T l!!CNOLOGIA PARA D TRANSITO 

a) por parte do CONTRATADO: metade da remuneração mensal devida até o momento ( dia útil) da 

rescisão 

b) por parte da CONTRATANTE: o valor da remuneração mensal devida até o momento ( dia útil) 

da rescisão. 

Cláusula Sétima: Fôro 
1 

As partes elegem o fôro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente 

instruiento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

Justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

~, São Paulo, 28 de janeiro de 2022. 

_,,f 1 : \ f\ 

<__ : _JJ \ ~ 
- - ~ / 

DCT T[ECNOLOGIA E SERVIÇOS L TDA 

MARI~ ROSE DE AQUINO FERREIRA 

TESTEMUNHAS: 

RG nº-n>~ ~½1 \:)ó -+ 
CPF n° ,1°'G. .,ÇJ::;i. :;.<"~·'is'"' 
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__ .,:- (.,.(t i 6j ! i 

John Kennedy Santos 

RG nº 2CJ r ; C G .; ') .. ·T 

CPF n° / >' Ç r ~ C:, • ~ O Ç 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 
2620200000999 
Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional ILVO AMBROGINI JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ILVO AMBROGINI JUNIOR .. . ...•....• ............. . ..... . ..... . ... .. . ... . ... • .... .. ..... .... .... ... . 
Registro: 600704168-SP . ...... ..... . .. ... . ........ .. . RNP: 2608463592 ... .... . . ..................... . . . . . ..... . 
Títul_9 Profissional: Engenheiro Eletricista .. .. ....... ................ . ...... . ........................ ... .. . . ... .... . 

Número ART: 28027230200087992 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . .. Registrada em: 22/01/2020 ................... . 
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190740260 . . .................... . .. ....... ... ... . ..... . . .......•.... 
Participação Técnica: INDIVIDUAL ...... . ......... . .. ....... . . .. .. . .................. . .... .. . ....... ... . . ..... .. . 
Empresa Contratada: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS L TDA ..... . .. . .. ...... ...• ... ..•...•.. .. .•..•.•.... .. . . . .. ... 

Contratante: Prefeitura Municipal de Capivari . .. .. .. .. .... .. .. .......... . ... .. . .. . . . ... .. . 
11 RUA Rua XV de Novembro .. . . . ..... . .. . ............ .. .. _. ........ . ... .... .... . . . .. .... . ... . . ..... No.: 639 ... . 
Complemento: . . . ... .. .... ... .............. . .. . ..... .. Bairro: Centro .......... .. . . . ......... .. . ....... . .. . ... . 
Cidade: Capivari .. .......... . .. .............. UF: SP CEP: 13360000 . PAIS: BRASIL ....................... .. ... .. . 
Contrato: DCL 172/2010 ... . . . . . .... . . ......... . .. . ... ... Celebrado em: 27/12/2010 . . ... ... .... .. ........ .. .. ..... . 
VincÜ lado à ART: ............ . .. ..... .. . ............. .. ............ .. ........................................ . 
Valor do Contrato: R$ 1.954.080,00 ............ . . ....•..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO . 

Endereço da Obra/serviço:1" RUA Rua XV de Novembro . ... ... . . . . ... .. ...... .. .. . .. ....... . . .... . . . .... No. : 639 . .. . 
Complemento: ... .... .... ...... .. ........... ........... Bairro: Centro . . ...... ... .. ... .. ....•................ . .. 
Cidade: Capivari .. .. . ............ . . . . . . . .... . UF: SP CEP: 13360000 . PAIS: BRASIL .... . ... ..•.. .. ....... . . .•. . .. . 
Data de início: 27/12/2010 Situação: Atividade em andamento ...... Coordenadas Geográficas: .... . ....... . .... .. ....... . 
Finalidade: OUTRO ... ................................................... .. .. .. ................ . ........... . . . 
Proprietário: ....... . ... . . .... .. ............ ..... .. ........................ CPF/CNPJ: ....................... . 

Atividade Técnica: 1) Fiscalização, Instalação, Equipamento Eletroeletrônico, de instalações e equipamentos. 646,00000 unidade .. . 

I Observações 
L Esta ART está sendo retificada , devido o valor contratual estar errado, sendo o mesmo atualizado ........ . . .. ... ....... ..... . 

r Informações Complementares -------------------
0 atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia Elétrica . .... .... . .... . . . ... .. .... . .... ... .. ............ .. .................. . ... . 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima.contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracida e exatidão das informações nele 
constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000999 
04/02/2020 15:27:30 

Autenticação Digital: 33CaK0J5ICGxJTsAIT35yyykkByCAy a 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirâ prova da capacidade 
técnicerprofissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A CAT é válida em todo território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

Avenida Brigadeiro Faria Uma, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link "Fale Conosco' 

1 

\ 
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A PREFEITURA DE 
~, •• ~ ;fw CAPIVARI 

Capivari-SP, 12 de junho de 2019. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Capivari, atesta para os devidos fins de Acervo Técnico, que a empresa 

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda sob o nº 05.776.879/0001-81, estabelecida na Rua Alberto Frediani, 920 - Santana de 

Parnalba/SP, é nossa contratada especializada sob o regime de empreitada integral, para implantação, 

operação e consequente exploração de estacionamento rotativo remunerado de veículos automotivos, 

em locais específicos, conforme Anexo 1 - Projeto Básico, bem como implantação e manutenção da 

sinalização vertical e horizontal e ambos os modelos de operação dos sistemas constantes no Anexo 

li - Termo de referência, parte integrante do edital de Concorrência Pública nº 010/2010. 

1. Corifrato Nº DCL 172/2010-início 27/12/2010 até a presente data. 
Valor R$ 1.954.080,00 (Hum milhão novecentos e cinquenta e quatro mil oitenta reais) global. 

Atribuindo o valor para contratada de R~ 254.030,40 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, trinta reais e 
quarenta centavos) 

Profissional: llvo Ambrogini Junior Engenheiro Eletricista 

CREAJlº 0600704168 

Responsável Técnico por Execução e Instalação de equipamentos na área de Engenharia Elétrica -

Serviços de engenharia de operação e uso de áreas públicas, operação e controle técnico de serv· s 

de estacionamento rotativo Municipal de veículos automotores - elaboração de projetos e implanta -

na área de estacionamento rotativo. 

As atividades previstas em contrato e em execução compreendem: 
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e) · .:Yepda de Tíquetes de Estacionamento digital/virtual/impresso (sem a necessidade de que o 
mes s (a colocado no fisicamente nos veículos) utilizando dispositivos móveis portáteis com sistema 
de irnpressão, utilizando PDA, Tablets, Smartphones e/ou Impressoras com conexão wireless e 
transmissão online de informações aos Servidores do Sistema; 
f) Disponibilização de Sistema de Aquisição de Créditos aos usuários do sistema através de 
Pontos de Venda nos comércios ou Serviço de Autoatendimento com a utilização de Sitio 
disponibilizado na Internet (WEB) ou Aplicativos Mobile gratuitos nas plataformas Android e IOS para 
utilização em dispositivos moveis do usuário; 
g) Disponibilização de Sistema de Ativação de Tíquetes de Estacionamento digital/virtual aos 
usuários do sistema nos de Pontos de Venda nos comércios ou Serviço de Autoatendimento com a 
utilização de Sitio disponibilizado na Internet (WEB) ou Aplicativos Mobile gratuitos nas plataformas 
Android e 10S para utilização em dispositivos moveis do usuário; 
h) Controle da utilização do estacionamento, incluindo a verificação das condições de regularidade 
de utilização das vagas da "Zona Azul". através de monitoramento digital por parte dos monitores 
i) Emissão de Aviso de Irregularidade ou Aviso de Tolerância em caso de ocupação irregular das 
vagas de estacionamento da "Zona Azul".; 
j) Manutenção da equipe de monitores na quantidade mínima estabelecida; 
k) Manutenção de sitio eletrônico contendo todas as informações e funções pertinentes à operação 
fornecendo dados gerenciais e estatísticos de vendas, créditos e utilização de vagas; 
1) Central de atendimento durante o período que compreende a utilização diária do sistema de 
estacionamento rotativo para as diversas modalidades de Aquisição de Crédito ou Ativação de Tíquetes; 
m) Disponibilização de Sistema de Retaguarda possibilitando o acompanhamento de vendas online, 
fiscalização, posição e atuação dos monitores e emissão de relatórios/gráficos operacionais e 
gerenciais permitindo o acompanhamento e auditoria da operação diariamente como também a 
emissão de informações mensais ou períodos de interesse da administração 

Atestamos, ainda, que são atualmente administradas 646 vagas de estacionamento e que os serviços 

estão sendo executados de acordo com as normas técnicas e padrões de segurança exigidos, 

atendendo aos requisitos de qualidade e prazos contratuais e operando conforme as normas a 

Legislação vigentes até a presente data, não havendo nada que possa desabonar a capacidade técnica 

da DCT. 

CREA Nº 0605041125 

CA:.r; ·.• . 
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Estado de São Paulo 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Bertioga, atesta para os devidos fins de Acervo 
Técnico que a empresa DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro 
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n 2 05 . 776.879/0001 -
81,estabelecida na Rua Al berto Frediani, 920 - Santana de Parnaíba/SP, é nossa 
prestadora ,de serviços desenvolvendo atividade Técnica no Ramo de Engenharia 

-·Elé·t~ica / Eletronica e Cívil, relacionada à área de trânsito, conforme abaixo 
descriminado: 

Contrato N2 6642 / 06 - início 30.11 . 06; 
Valor R$ 165 . 891,00 ( Cento e sessenta e cinco mil e oitocentos e noventa e um 

•

reais) global . 

. Prazo 12 meses; 

O contrato compreende: ~ 
z 
S!
'-" 
~ 

l - OBJETO q> 
.zy,,,✓o-----~ 

Permissão dos serviços de engenharia, J 

implantação, operação e controle técnico 
municipal para veículos automotores e similares, 
eletrônicos no Município de Bertioga. 

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Implantação de sinalizaçã.o vert ical e horizontal, com gerenciamento, projet , 
supervisao, implantação, manutenção, comercialização, operação, administração 
fiscalização em 1.038 ( um mil e trinta e oito) vagas controlada por sistem 

•

letrônico do tipo parquímetro eletrônico multi vagas e sistema informatizado d 
estão da operação com di sponibi lização de informações com transmissão on-line 

_or talão de preenchimento manual. 

Coleta e tratamento de dados g~o-referenciados por GPS em 
Coleta e transmissão remota de dados em tempo real, 
portáteis com comunicação sem f io. 

3 - Tarifas 

R$ 5, 00 (cinco reais) 
R$ 2,00 (dois reais} 

4 - Endereços / vagas 

por 
por 

Av. Vicente de Carvalho (Centro) 
Av. Tomé de Souza (Centro) 
Av. Tomé de Souza (Sesc} 

mapa digital. 
através de 

✓ 
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Estado de São Paulo 

Av. Tomé d e Souza (Indaiá) 
Passeio Riviera(Riveira de São Lourenço) -

133 vagas 
68 vagas 
54 vagas 

Largo dos Coqueiros 

.. estamos, ainda, que 
técnicas e padrões de 
e prazos contratuais 
inclusive atendendo a 
municíp io e 40.000 de 
capacidade técnica da 

os serviços es tão sendo executados de acordo com as normas 
segurança exigidos, atendendo aos requisitos de qualidade 
e operando conforme as normas a Legislação vigentes, 

f r ota de 48.006 veículos (8006 veículos registrados nesse 
frot a / flutuante) , e não havendo nada que possa desabonar a 

DCT. 

fé. 

THIAGO ARMANDO CANCNAS CORTE! 
ESCREVENTE AUTORIZADO 
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Vias púplicas de Bertioga 

Bertiog 

R$ 155 891,00 (nove 1,bro/2006) 

30/1 1 i2006 a 25/10/2007 

Prefeitura Mu ic1pal cê Be1iioga . 

0714897 

Fo/ho(s) nº: 1 de 1 
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<D CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO 
OE SAo PAULO - CRA-SP 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BAL • 1 1~ ~~g,1M\RCA) sob o 
nº ?}31I{ [ '20J 9 em jJ [ Ç)~ (~ 1 , cuja 

- TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
valida~:b~~:~i;~~~~~ertidão. 

A Prefeitura Municipal de Mongaguá, atesta para os devidos fins de Acervo Técnica, que a empresa 

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda sob o nº 05. 776 .879/0001-81 , estabelecida na Rua Alberto Frediani , 920 - Santana de 

Parnaiba/SP, é nossa prestadora de serviços sob regime de Concessão no desenvolvendo de atividade 

Técnica/ Operacionais, relacionadas á Implantação , Manutenção e Operação de Area de 

Estacionamento Rotativo neste municlpio, conforme abaixo: 

1. Contrato Nº 066/ 201 O - início 05/05/201 O até a presente data 

Valor R$ 297.763,00 ( Duzentos e noventa e sete mil setecentos e sessenta e três reais) global. 

As atividades previstas em contrato e em execução compreendem: 

a) 

b) Execução e operacionalização 

estacionamento ao usuário; 

c) Acompanhamento do funcionamento dos equipamentos em campo para verificação de relógio, 

sinal de conectividade das operadoras, carga de papel para impressão, funções, 

d) Verificação da necessidade de manutenção preventiva e corretiva equipa 

e) Venda de Tiquetes de Estacionamento digital/virtual/impresso ( sem a n 

mesmo seja colocado no fisicamente nos veículos) utilizando dispositivos móveis 

de impressão, utilizando PDA, Tablets , Smartphones e/ou 

transmissão online de informações aos Servidores do Sistema; 

f) Disponibilização de Sistema de Aquisição de Créditos aos 

Pontos de Venda nos comércios ou Serviço de Autoatendimento 

./. 

idade de que o 

is com sistema 

xão wireless e 

zação de Sitio 

-, Y\_1,~ ~,1'11.L, (?.0.1J 1~ F;;~ ..... 
t.'.ata l«JS8 00 ~oo rerreira r 

1 ,_ .: ..,r<;f ,i~ .~:111inc, Ferreira 

CAA-SP 138561 
. . _ .,: ·, .J5ô1 .. .. , .. 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ 

disponibilizado na Internet (WEB) ou Aplicativos Mobile gratuitos nas plataformas Android e IOS para 

utilização em dispositivos moveis do usuário; 

g) Disponibilização de Sistema de Ativação de Tiquetes de Estacioamento digital/virtual aos 

usuários do sistema nos de Pontos de Venda nos comércios ou Serviço de Autoatendimento com a 

utilização de Sitio disponibilizado na Internet (WEB) ou Aplicativos Mobile gratuitos nas plataformas 

Android e IOS para utilização em dispositivos moveis do usuário; 

h) Controle da utilização do estacionamento, incluindo a verificação das condições de 

regularidade de utilização das vagas da "Zona Azul" através de monitoramento digital por parte dos 

monitores 

i) Emissão de Aviso de Irregularidade ou Aviso de Tolerância em caso de ocupação irregular das 

vagas de estacionamento da "Zona Azul".; 

j) Manutenção da equipe de monitores na quantidade mínima estabelecida; 

k) Manutenção de sitio eletrônico contendo todas as informações e funções pertinentes à 

1) 

estacionamento 

Tíquetes; 

Atestamos, ainda, 

estão sendo executados de acordo com as normas técnicas e padrões de 

atendendo aos requisitos de qualidade e prazos contratuais e operando conforme as normas a 

Legislação vigentes até a presente data, não havendo nada que possa desabonar a capacidade 

técnica da DCT. 

/ / •' 

C~lsp c ,r.los APe~ezin 
D1ret0r cte Transito 

t 
Celso Carlos Perezin 

Olretor 
n,parum~"J~ d~ ffàn~lt~ Q~ Kr,ngaguá 

~ ~~ ~!~~~~~ _" ~~.~ ,~,E!,~;,;~!~S !!~T~1~,~~Tl3~1~,~~~~-º-E~_,,__~. 
1 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 
A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Nº: 000389/2022 

Certificamos que o atestado em 02 folha(s), fornecido em 07 de fevereiro de 2018, pelo(a) PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ/SP, à empresa DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CRA/SP 

n°016184, encontra-se registrado neste Conselho por meio do RCA nº 3828/2019, de 31 de janeiro de 2019, 

cujas atividades profissionais citadas no Contrato nº 066/2010, estão elencadas nas alíneas "a" e "b" do artigo 

2° da Lei nº 4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado que comprove 

a falsidade do referido atestado. Esta certidão tem sua autenticidade comprovada pelo código de 

autenticidade e QR code. E para que produza os efeitos legais, vai a presente certidão assinada 

eletronicamente por mim, Adm. MARCELO SILVA LUZ, CRA-SP nº 122462, Coordenador desta Autarquia. 

Responsáveis Técnicos: 

• 138561 - MARIA ROSE DE AQUINO FERREIRA 

Desde: 24/08/2016 

• 018517 - MARCO ANTONIO CRUZ SETTI 

Desde: 27/1 1/2008 

Emissão: SÃO PAULO, 07 de junho de 2022. 

Validade até: 07/12/2022 

Confirme a autenticidade e a regularidade deste 

www.crasp.gov.br/crasp/validacao, mediante número de controle a seguir: 

CONTROLE: 

70ca89e7-f841-4522-8547-c50513b2f13e 

documento 

Rua Estados Unidos, 865/889 - Jd . América - CEP: 01 01 - São Paulo 
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256- http://www.crasp.gov.br 

,I,~: Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA LUZ, SERVIÇOS, IP de acesso 45.165.63.142, 
,c> c~i:_;,~~,:, a __ n'?lf'\C./"11''1'"1"11 A~ • -, . ,,,Q . ,tt'\ ,. _ _..,,...,_,. i.,.,.. _. ,(,_.;,.. ,..r.,.,,...1 ...... o ,.,._:1:,. ,-.,.._ Ç, • .-...1 ...... ..... . ,. ,. ,. 1 ,.., .-.O • A /"\a".I- ...... '"l"l .., ,.. ,..., , ..,_ i.,._.,.. ,4,.. 'lf\"\I"\ 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

A que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de março de 1998. 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, representante legal da empresa DCT Tecnologia e Serviços 

Ltda, interessada em participar no Processo Licitatório nº 255-2022, Concorrência Pública nº 

004-2022, declaro, que não possuímos no nosso quadro de funcionário::, menores de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso e insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a p ir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso 

XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal com V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666-

93 e suas alterações; 

/, , 

r OS.776.879/0001-Sfl 
KT TECNOlOSlA E SERV~OS l TOA 

. lt ALBERTO FREDIANI, 920 
».RDIM FREOIANI - CEP: 06502-155 

L SANTANADEPARNAl~ SP ,~ 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 V- \) 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo n° 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto á habilitação para licitar ou contratar com 

a Administração Pública de qualquer esfera de Governo, bem como estamos cientes de que 

devemos declara-los quando ocorridos durante o certame. 

Declaramos, ainda, ter conhecimento de que a participação no presente certame implica na 

inexistência de sanção de declaração de inidoneidade, respondendo por má fé a participação 

nesta condição. 

S:-776.879/0001-8----... 
Kt'TECNffl.OSlA E SERVIÇOS l TOA 

R. ALBERTO FREDIANI, 920 ~ 
. JARDIM FREOIANI · CEP: 06502-155 

L SANTANA DE PARNAIBA · SP 

Fone/Fax: 1141544709 / 11 3155 5200 ~ ~ ~ / 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP Y 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo Ido Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade nº 18.482.698 e do 

CPF n° 111.581.128-23, representante legal da empresa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro para os devidos fins, ter conhecimento e ceitar todas as condições do Edital, bem 

como temos conhecimento das condições os locai p· r execução dos serviços, sujeitando-se 

plenamente ás condições do presente Edi 

do objeto da licitação. 

rot116.879/0001-a17 

. . R. ALBERTO FREDIANI, 920 
MR[)IM FREDlANI · CEP: 06502-155 

L SANTANA DE PARNAIBA -SP , 

Fone/Fax: 11 4154 4709 1 3155 5200 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE QUE UTILIZARÃO EQUIPAMENTOS, EQUIPES 

TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIOS 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade n° 18.482.698 e do 

CPF n° 111.581.128-23, representante legal da empresa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro para os devidos fins, que serão utilizados os equipamentos, as equipes técnicas e 

administrativas que forem necessários para perfeita e completa execução dos serviços, nos 

comprometendo a substituir ou aumentar as qua t ades dos mesmos, desde que assim o 

exija a fiscalização da Prefeitura Municipal e Registra 

rQ5~776.879/ÓOO 1-817 
~ . ' 

. aTTECNDlOBIA E SERVIÇOS L TDA 
' ,, R. ALBERTO FREDIANI 920 
.MRDIM FRfOIANI - CEP: 06502-155 

l. SANTANA DE PARNAIBA -SP 
' 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO XI- DECLARAÇÃO QUE OBSERVARÃO AS RECOMENDAÇÕES DA 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

FISCALIZAÇÃO 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo Ido Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade nº 18.482.698 e do 

CPF nº 111.581.128-23, representante legal da empresa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro para os devidos fins, que serão observados, rigorosamente, as recomendações e 

instruções da fiscalização da Prefeitura MJ · ipal e Registro, assumindo integral 

responsabilidade pela perfeita realização d s t 

P"" 

' _ ~~.776.879/0001-817 

_ K'T TECNOlOGJA E SERV~OS L TbA 
-
. R. ALBERTO FREDIANI, 920 
.I\RDIM fREDIANI • CEP: 06502· 155 

L SANTANA DE PARNAIBA · SP 
' 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade n° 18.482.698 e do 

CPF nº 111.581.128-23, representante legal da em resa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro para os devidos fins, que os sel'iViços o je · 

estabelecidos no Edital e Anexo I - Projeto B s· . 

R. ALBERTO FREDIANI, 920 
JARDIM FREDIANI- CEP: 065-02-155 

· L SANTANA DE PARNAIBA - SP 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSIT O 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO TERMO DE 
CONTRATO E TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

Referência: Concorrência nº 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo Ido Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade nº 18.482.698 e do 

CPF n° 111.581.128-23, representante legal da e resa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro para os devidos fins, que assin rei o Co t t Notificação 

referente a Modalidade de Licitação Cone 

ros.116.879/0001-a 17 
J .. ~ "-· 

R. ALBERTO FREDIANI, 920 
' J,\RDIM FREOIANI • CEP: 06502-155 

L SANTANA DE PARNAIBA -SP 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce



• 

C:::.t:j'T' 
TECNOLOGIA PARA O TRANSIT O 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

ANEXO XIX - DECLARAÇÃO 

Referência : Concorrência n° 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de impiantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade n° 18.482.698 e do 

CPF nº 111.581.128-23, representante legal da empresa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro que caso seja vencedora do certame apresentarei no momento da assinatura do 

contrato, comprovação de possuir no seu quadro de pessoal, profissional devidamente 

habilitado para elaboração e execução de projetos de sinalização e obras complementares de 

engenharia de tráfego, com responsabilidade técnica devidamente certificado pelo CREA-CAU. 

A comprovação poderá se dar conforme previsto na Súmula nº 25 do TCESP - Em 

procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato 

social, registro na carteira profissional, ficha de ,e regado ou contrato de trabalho, sendo 

possível a contratação de profissional autônomo que 

tecnicamente pela execução dos serviços. 

r 0SJ16.879/ooo1-ai7 
/J, 

SI' TECNOlOSIA E SERVIÇOS l TOA 
~ 

1

• R. ALBERTO FREDIANI, 920 
JARDIM FREOIAMI-CEP: 06502-15 

L SANTANA DE PARNAISA -SP 
)l_ 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 5 5200 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba -
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

Registro- SP 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

ANEXO XX - DECLARAÇÃO 

Referência: Concorrência n° 004-2022 Processo nº 255-2022 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e 

administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do 

Município de Registro, através de sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo 

de estacionamento para controle e fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme 

descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Eu Sheila Adriana Pereira da Costa, portadora da carteira de identidade n° 18.482.698 e do 

CPF n° 111.581.128-23, representante legal da empresa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, 

declaro que caso seja vencedora do certame apresentarei no momento da assinatura do 

contrato: 

• Descrição da metodologia operacional do Sistema Informatizado de Gestão do estacionamento 

rotativo a ser ofertado, na forma de manual com tod, as descrições e ferramentas do sistema 

operacional a ser implantado no mínimo as condições R · tas no Projeto Básico Projeto de 

elaboração de tíquetes raspadinha. (Layou e 

f"95~n:-ã79/0.00-1-817 

_ - lrT TECNOlOfHA E SEffV~OS L TDA 
R. ALBERTO FREDIANI, 920 

J lW)IM FREDIANI · CEP: 06502-155 

l. SMTANA DE PARNAIBA -SP , 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3155 5200 

~ 
Rua Alberto Frediani, 920 - Jardim Frediani - CEP 06502-155 - Santana de Parnaíba - SP 
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TECNOLOGIA PARA O TRANSITO 

À 

Prefeitura Municipal de Registro 

Comissão Interna de Licitação 

ANEXO V - CREDENCIAMENTO 

Rua José Antônio de Campos nº 250 - Centro 

Registro- SP 

Referência: Concorrência n° 004-2022 Processo n° 255-2022 

São Paulo, 13 de junho de 2022. 

Objeto: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, fiscalização e administração do 

sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas e logradouros do Município de Registro, através de 

sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo de estacionamento para controle e fornecimento 

de mão de obra e equipamentos, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. 

Procuração Extra Judicia 

Outorgante: DCT Tecnologia e Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

05.776.879 0001-81, com sede a Rua Alberto Frediani n° 920, bairro Jardim Frediani, na cidade de Santana de 

Parnaíba, Estado de SP, neste ato representada pela sócia administrativa, Sra . Sheila Adriana Pereira da 

Costa, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 18.482.698 e do CPF n° 111.581.128-23, residente e 

domiciliado a Rua Dr. Guilherme Dumont Villares n° 601, Butantã, na cidade de São Paulo Estado de SP. 

Outorgado: Sr. A,,ear Jerlich, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 13.275.529-4, e do CPF n° 

066.029.308-00, residente e domiciliado na Rua Dr. cassio Mota nº 56 Vila Vera, na cidade de São Paulo, 

Estado de SP; 

Poderes: ao quais confere os poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, especialmente 

na licitação modalidade Concorrência Pública n°004-2022, da Prefeitura Municipal de Registro, podendo para 

tanto prestar esclarecimentos, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor \ 

recurso, manifestar-se quando á desistência deste e praticar todos os demais atos i:ierentes ao referido ( 

certame. 

\ 

@ \ 

~ 

Fone/Fax: 11 4154 4709 / 11 3 55 5200 
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Sócio 1: 
Nome ....... .. .. . . 
Nacionalidade 
Estado Civil .. . .. 

Profissão ...... .. 
I\G ................ .. 
Endereço ... ... .. 

Sócio 2: 

·---- _. __ ._ . __ . __ . ___ :......__..:..._ ____________ _ 

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS L TOA. 

28ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CI\JPJ N.º 05.776.879/0001-Bl 

SHEILA ADRIANA PEREIRA DA COSTA _/· 

Brasileira Naturalidade: São Paulo/SP 
C:clsada, sob regime de Comunhão parcial de Bens. 
Assessorn Jurídica 
18.482.698 SSP/SP CPF: 111.581.128-23 

• Endereço Filial 
• Consolidação 

Data Nasc.: 13/12/1968 

J'w. Dr. Guilherme Dumont Vil lares, n.º 601, Apto 52 - Butantã - SP - CEP 05640-001. 

1 Nome ............ . PAULO EDUARDO LUQUEHI 

( 
! 

i 
j___ 

1 

Nacionalid ade 
Estado Civil .. . .. 

Profissão ...... .. 
RG ... .......... .... . 
Endereço .. .. .. .. 

Brasileiro Naturalida de : São Paulo/SP 
Casado, sob regime de Comunhão parcial de Bens 
/~dministrador de EmprescJs 
12.895.033-X SSP/SP CPF: 050.151.668-93 

Data Nasc.: 22/03/1963 

Hua Galeandra, n.º 93 - Jd. Eliane - São Paulo-· SP CEP 03577-040. 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta cidade de Santana de Parnaíba - Estado 
de São Paulo, a Rua Alberto Frediani nº 920 - Jardim Frediani - Santana de Parnaíba CEP 06502-155, sob a 
denominação social de DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA com contrato social registrado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.218.353.757 em sessão de 07 de Dezembro de 2010 e última 
alteração contratual registrado sob n.º 185.081/17-4 em sessão de 25 de Abril de 2017, resolvem de 
comum acordo e na melhor forma de direito efetuar as seguintes alterações: 

ENDEllEÇO FILIAL 

FILIAL IV- Saus/s Qd 03, BI C, SI 922 -Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70070-030, a partir d;i ~ , ata altera-se 
parn o seguinte endereço: SB/1\J QD 01, BL F. LT 17 Andar, Edifício Palácio da Agricultura:, Brasília - DF
CEP 70040-908 . 

O Contrato social em sua forma consolidacl 
redaçã o e forma de apresentação de aco rdo co 

do as alteraçõe s efetuadas passa a 
vo Código Civil. 

'\ 

ASSESSORIA CONT, L ROMERO R -- •----• 

FOI\IES: (1 '1) 4123.6 67 / 4332.57~ fo~f-~!Nf0 
~rlJT· é: 

www.contabilromero.com.br 



Sócio 1: 
Nome .. .. ....... . . 
Naciona lidade 
Estado Civil .... . 
Profissão .... .. .. 
íl. G .. ...... .. .. ..... . 
Endereço .. ... .. . 

Sócio 2: 
Nome .. .. ........ . 
Nacionalidade 
Estado Civil .... . 
Profissão ...... .. 
HG ... .... ... ..... .. . 
Endereço .... .. . . 

·-· - - _ _ e_ _ __:_ _ __:.__ .:....._ _ ___ ________ _ 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

SHEILA ADRIANA PEREIRA DA COSTA 
Brasileira Naturalidade: São Paulo/SP 
Casada, sob regime de Comunhão parcial de 13ens. 

Assessora Jurídica 
18.482.698 SSP/SP CPF: 111.581.128-23 

Data Nasc.: 13/12/1968 

Av. Dr. Guilherme Dumont Vil lares, n,Q 601, Apto 52 - Butantã - SP - CEP 05640-001. 

PAULO EDUARDO LUQUETTI 
Brasileiro Naturalidade : São Paulo/SP 
Casado, sob regime de Comunhão parcial de Bens 
Administrador de Empresas 
12.895.033-X SSP/SP CPF: 050.151.668-93 

Data Nasc.: 22/03/1963 

Rua Galeandra, n.!l 93 - Jd. Eliane - São Paulo - SP CEP 03577-040. 

1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO 

CLAUSULA PRIIVI EIRt~ 
A sociedad e girará sob a denomi nação social de "DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA" e terá sua sede a 
RUI.\ ALBERTO FR ED!ANI N.2 920 - JD FHEDIANI - SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP 06502-155, ficando 
eleito o foro desta comarca pa ra açã o fundada no presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA 
A sociedade terá como objetivo social: 

Prestação de serviços voltados ao segmento de trânsito em geral, de gestão Administrativa e 
Operacional em emissão, controle e arrecadação de multas de trânsito, in fLsive através de 
equipamentos eletrônicos de detecção de infrações, exploração de estaciona ento rotativo em 
zona regulamentada, treinamento, capacitação e educação em trânsito e olJ) s atividades afins, 
junto a entidades privadas e órgãos públicos das esferas Federal, Estadualfrl\J ' nicipal; 

• O desenvolvimento do Software; - • 

Concessão de serviços públicos, consistente em remoção, recolhimento, g arda e depósito de 
veículos localizados e/ou apreendidos, de interesse policial ou em virtud de constatação de 

às normas de trânsito; 

• Serviços de roe ssamento de Multas; 6iJ, t 
" Serviços de ont em e instalação de sistemas e equipamentos de ~~~t~W públ~ca~{ 
., Instalação, nut ção e refo rma de sinalização viária em eral; A~~:1DA P~~sENr/;::_. 1~':J~i J _ 

4pRfs "'ffTf .__,4 i?f "-'ICTP.i . / 
• Serviços e lo ação de equi pamentos; V. EN r400;~Fo,,.':/ _IIF1e / 

S.P. °'-~~ 1 6 ~ : ouE o°/;~a~,, . çÚ' 
. ~'022 " '{) 

' ASSESSORIA CONTÁBIL ROM E O L1 z ,. , • 

FONES: (11 ) 4123.6667 / 4332.5784g~" :~~!NDo~C1!'"-,N ... o.-""'~ 
b.l b 'A.11:Nr=c r 1: -"u www.conta I romero.corn. r ' 0>.t ost10 ro 

Df ,•u 



··--- ___ ._._. ___ . __ . __ ...:___:_ _____________ ____ 

' 

ºME~º . . . d . I' ~ ., . 
C) Comércio de materiais e equipamentos e sina 1zaçao viana; 
e, Comércio de sistemas eletrônicos e a prestação de serviços na área de assistência técnica; 

o Consu lto ria e suporte técnico em tecnologia da informação; 

11 IVlonitoramento e rastreamento de frotas de veículos; 
" Serviços de construção de edifícios em geral, obras de infra--estrutura e os serviços especializados 

pa ra construção que fazem parte do processo de construção; 
• Desenvolvimento e elaboração de programas de informática customizáveis e sob encomenda; 
., Locação, manutenção, operação, instalação e desenvolvimento de serviços relacionados a 

máqu inas de ven da a uto matizada; 
u Funções de correspondente bancário, podendo para tanto executar critérios operacionais, 

tecnológicos, de gerenciamento dos pontos de atendimentos e de segurança, bem como ana lisar 
o volume de transações; 

• Comércio via e letrôn ico de títulos de transporte, benefícios e similares; 
• Operador de transações eletrônicas em estabelecimentos comerciais; 
• Serviços de Venda e recarga de créditos eletrônicos para telefonia móvel, transporte públicos e 

congêneres; 
• Administração de cartões de créditos, débitos e congêneres, alimentação, refeição, combustível, 

etc. 
" Administração de Folha de Pagamento; 
u Gestão de Benefícios; 
• Emissão e distribuição de documentos de valor; 
• Emissão e distribuição voucher, tais como refeição-convênio, vale alimentação, e outras afins; 
• Prestação de serviços através de Máquinas Automáticas; 

Comércio, locação de produtos e equipamentos de informática, telecomunicação, bilhetagem, 
máquinas de auto-atendimento e assemelhados; 

• Manutenção e conserto de produtos e equipamentos de informática, telecomunicações, 
bilhetagem, máquinas de auto-atendimento e assemelhados; 

• Serviços de mercado logia em gera l; 
., Desenvolvimento de programas de computador (software ) sob encomenda, customizáveis ou 

não; 
e Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. 

CLAUSULA TERCEIRA 4. 
O i~ício das ope~ações te~á lugar na datcJ dcJ cJ~si_n~ tura de~t~ contri~to e o_ ~r_azJ'_er{{d u~ação da :ºc_iedade 
sera de tempo indeterminado, podendo a rnteno dos soc1os cJbmem f1l1awsíJursa1s ou agencias em 
qualquer parte do Te rr itório Na ciona l. 

.- . 
Parágrafo 12 - A socieda possui as seguintes fi li ais: 
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~º FILMf _ SB/N QD 01, BL F. LT 17 Andar, Edifício Palácio da Agricultura - Brasília - DF CEP 70040-908, 

registrad o na Junta Comercial do Distrito Federal, sob NIRE 5390039134-4, CNPJ sob n.º 05 .776.879/0007-

77. 

11 - DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA QUARTA 
o Capital Social será de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) divididos em 2.000.000 (Dois milhões) 
quotas no valor de H$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato realizado em moeda corrente do País, subscritas 

pelos sócios como segue: 

SHEILA ADRIANA PEREIRA DA COSTA 50% 1.000.000 quotas R$ 1.000.000,00 

R$ 1.000.000,00 

R$ 2.000.000,00 

PAULO EDUARDO LUQUETTI 50% 1.000.000 quotas 

TOTAL 100% 2.000.000 quotas 

CLAUSULA QUINTA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos 
sócios, cabendo, em igualdade de condições, o dire ito de preferência cJOs sócios que queiram adquiri- las. 

CLAUSU LA SEXTA 

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância de sucJ participação no Capital Social, mas que todos 
respondem solidariamente pela integrcJlização do capitcJI nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil. 

Ili - DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE 

CLAUSULA SETIMA 

A administração da sociedcJde será exercida pelos sócios, os quais receberã9 a denominação de 
adm inistradores, cabendo cJ eles, em conjunto, a fixação do VcJlor da retirada mens 1) assim como, a forma 
de distribuição dos resultados. 

ern nome da sociedade, a prática dos ntos necessé.Írios ou convenientes à a ·mi , stração desta, dispondo 
eles, dentre outros poderes, dos necessários pnra: 

a) Representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passiva ente, perante terceiros, 
quaisquer repartições 12úblicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como, aut rquias, 
sociedades de econo ia ista e entidades paraestatais; 

umentos que importem em responsabilidade ~ Jf:ri~~~o da soe ;P-z/'dade 
, AuTE,.,,.,__ RiGo ~o O ')...__ , J r: 

ton s. f-<r~jó,,_'WJAP11e FRE1rAs, ~IV':J"f. - ' • -"4',4'Ap;rtAP,,,8;trco,;, .lJ-s40P. . S ~ 
~St~rAi. ~~~li :.tl'i : /2 · / ~ 

Uf Do~i:;l,v ! -' 

Ffv t 2 F.. t) 

b) Assinar quai 
inclusive contratos 

SESSORIA CONTÁBIL ROMERO ~~ :w4 • . l!\ 
FONES: (i•t ) 4123.6667 / 4332.578~Cosot1it~_,v~~ 
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pélgélmento, Empréstimos, Financiamentos, Escrituras e outros; 

Parágrafo Segundo - As procurnções outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelos 
adm inistradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção 
daq uelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. 

Parágrafo Terceiro .. A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a 
aprovação dos sócios, representando a totalidade do capital social. 

CLAUSULA OITAVA 
A sociedade poderá, ainda, ser representada por procuradores, conforme vier a ser estabelecido nos 
respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão cios poderes que neles se contiverem. 

Parágrafo Único -As procurações outorgadas a advogados para representação da sociedade em processos 
administrativos/ou judiciais poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento. 

CLAUSULA NONA 
Os sócios poderão receber remuneração mensal, que será afixada por deliberação de sócio(s) que 
representem a maioria do capital social, e levada á conta de despesas gerais da sociedade. 

CLAUSULA DECIMA 
São Expressamente proibidos e serã o nulos de pleno direito quaisquer atos praticados pelos sócios ou por 
empregados da Socied ade, que sejam estranhos ao objeto social 1i aos negócios da sociedade, tais como 
ava is, fiança s, endossas, e outras gürant ias de favor, a menos que tais atos tenham sido prévia 
expressa mente autorizados, por escrito, por sócio(s) que representem a totalidade do capital social. 

IV - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
O exe rcício social será coincidente com o ano calendário, terminado d>V,.-... "v de dezembro de cada ano, 
quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuad a apuração de resultados, em 
conform idade com as disposições lega is pertinentes. 

Parágrafo Único - A empr a poderá levan tar Balanços Intermediários o 
Lucros evidenciados nos me · 

1-· 

mensais para a distribuição de ,,..,_ 
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o ~º ME ~ , ~ ~ 
V- DO FALECIMENTO, RETIRADA, EXCLUSAO DE SOCIO E SEPARAÇAO DE CONJUGES. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer soc10, mas prosseguirá com os 
remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de 
cap ital e sua parte nos lucros líquidos e nas perdas apurados até a data do falecimento. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCElílA 
Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio 
consentimento dos demais sócios, ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de 

condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o i;eguinte: 

1 - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo 
de 30(trinta) dias . 

li - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, 

poderá as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA 
o sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, 
deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual 

o silêncio será tido como desinteresse. 

Parágrafo Primeiro - Caso o sócio decida adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão 
pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 6 (seis) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias contado da retirada do sócio. 

Parágrafo Segundo - O sócio retirante reembolsará a sociedade quanto aos gastos com alteração 
contratual referente à sua saída. 

CU\USULA DÉCIMA QUINTA J ---; 
É facultado aos sócios quotistas, que detenham mais de 50% (cinqüe9t or cento) do capital social, o 
direito de promover, mediante simples alteração do contrato social, á'"êx» são do sócio, por justa causa, 

face à grave violação dos deveres societários, além das contidas na legisl c:fçro pertinente, para efeito deste 
urtigo, explicita-se as seguintes: 

a) Abuso, prevaricação ou incontinência de conduta; / 

b) Infração ou falta de cumprimento de seus deveres de sócio; ~ ,{jt 
c) Concorrência desleal a sociedade; "f' 
d) Fuga ou ausência prolongada sem motivo justificado; e "\ 
e) Decretação de falência, concordata ou instauração de concurso de credores. ,,r 

Pará rafo P imei o - Para que seja promovida a alteração contratual est~ illfj, no caput, deverá s}' 
realizada reu iã o, especia lmente para este fim, dando ciência ao sócii~~~~d~po ?~bi,lí q~V 

mpa cimento ao exercício do direito de defesa. • A ~,!tp~':%,_8<Nr/;:!: 1JJ ./irpr18'--.../ \_ 
'<fs f llr1::, e .....,A!?€ P~1 

N~TAo O;,,c ~PR O. D IC4 
S, p_ / 6 /, Eºº~ ~l :? ~ . " ( :__.,1, 
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1 ONJE~ 
Parágrafo Segundo - Os haveres do soc10 excluído ser-lhe-ão pagos de conformidade com as regras 
constantes da Cláusula Décima Segunda e Parágrafos deste instrumento. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA 
Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir 

desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até 
que se liquide a sociedade, conforme artigo 1027 do Código Civil. 

Parágrafo Primeiro - O ex-cônjuge não se tornará sócio, mas sim titular do valor patrimonial da quota 
pertencente ao sócio (ex-consorte), tem direito ao recebimento da quota parte referente à divisão 
periódica dos lucros, e não de ingressar na sociedade como sócio . 

VI - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

AS deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, 
designação/destituição de adm inist radores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de 
lucros, alteração contratw:il e fusão, cisão e incorporação, exclusão de sócio o qual sua permanência na 
sociedade se torne inconveniente, serão definidas nas assembléias de sócios . 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA 

Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que 
autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuem com prejuízo do capital. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, 
outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 

VII- DECLARA ÃO DE DESIMPEDIMENTO 
A t 

FORO E DISPOS! 0 'ES FINAIS 

CLAUSULA VIGÉSIMA ' 
Os sócios declararn, sob as penas da lei, que não estão impedido5 de exercér1 atividades mercantis ou a 
administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. , 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

Fica eleito o foro da sede da empresa, para dirimir todas as dúvidas oriundas do presente instrum_~t9-r com 
renuncia expressa a q quer outro por mais privilegiado que seja. .- '-- 1 V ,, 

, ~'48 ~ -,, L .;r, JJ '"" ... ., ~~l i\_,-,@ 
/. "° /:t~~=~:i:,:~::- l~~s'lr?,-1s 
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fVI ~ · · d \ · t t ' . d . lt ~ E, por estarem assim Justos e contrata os, avram este 1ns ·rumento em res vias e 1gua eor, que serao 
assi nadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas que tam bém o subscrevem, que após o 
dev id o registro serão devolvidas aos contratantes. 

Santana de Parnaíba, 16 de setembro de 2.019. 
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