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TERMO DE INÍCIO 

Contém o presente caderno 135 ( cento e trinta e cinco) pagmas numeradas, 
referente a apresentação da habilitação da empresa Rizzo Parking and Mobility 
S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 24.940.805/0001-83, Endereço à Rua Humaitá, nº371, 
Centro, Indaiatuba/SP, CEP 13.330-665 - Telefone: (19) 3014-8070, endereço 
eletrônico: assessoriajuridica@grupo-rizzo.com e licitacoes@grupo-rizzo.com, com a 
finaii<la<le <le participação da Concorrência Púbiica n2 004í2022, Processo 
Administrativo nº 255/2022. 

Protestos da mais elevada estima e consideração. 

Registro/SP, 09 de junho de 2022. 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 
CNPJ Nº 24.940.805/0001-83 

RIZZO PARKING ANO MOBILITY 5/A 
Rua Huma,tá, n' 371, sala 03 - Cenlro lnda,aluba/SP CEP- 13 330-665 _,.. RIZZO N ET (p)"' RIZZO 
Central de Alend,mento ~IZZ() , , , , " , " , , , ··~-.. •·" .. ., " " 
F 0800 672 7260 - alend,m~nto@mzoparking com br - www rizzoparkong com br 
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R~P P.~RKI~~ ~t4> MOSÍLIÍY S/A 

NIRE:35300492ÓSif . .. 
CHPJ 24.940.iiOS/OOOi-83 

ATA DA AS EMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA APROVAÇÃO CESSÃO DAS 
AÇÕES NOMINATIVAS 

(A .. lavr· d na forma de umario, conforme facultado pelo artigo 130 §Ili da Lei nl! 
6.404/76) 

DATA, HORARIO E LOCAL: 10 de agosto de 2021, as 10:30 horas, na sede social da 
?:mprcsa na cidade de lnifaiatuba, Es do d ão P,mlo, na Run llumaitá, 371 , snln 03, CEP 
13.330-665. 

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do§ 49 do artigo 124 da Lei n11 6.404/76 (Lei 
das Sociedades por Ações} · 

QUORUM DE !~JSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos acionistas, e nforme assinatura 
apostas no Livro de Presença. 

QUALIFICAÇÃO DOS PRESENTES: ORA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, 
b ilei r , olte ira, advogada, portadora da cédula de identidade n11 40.247.590-2, 
inscrita no CPF de n 11406.067.388-94, residente e domiciliada na Rua Benedito Almeida, 
Bela Vis a, 157, Eli Fausto, Estado de São Paulo; SRA. S!!.~..ARA GA!..Elt4. P.F.REZ 
BORGES BOAVENTURA, brasileira, divorciada, empresaria portadora do RG sob o n11 

18057449 e in rito no CPF sob o n 11 065.278.648-09 com o endereço a rua: Aven'da 
Arthur Augusto de Moraes 2020- Distrito Industrial- Elias Fausto SP; SR. THIAGO 
FERREIAA BALBiNO brasileiro, solteiro, empresário portador do RG sob o n° 
408154792 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n2 357.681.958-40 residente e domiciliado a 
rua Jose da Rocha Martins, 23- Loteamento Shangrma- Valinhos-SP; SR. ROBERTO 
BORGES BOAVENTURA brasileiro, divorciado, empresário portador do RG sob o n2 

13968199-1 S P/SP expedida em 17/06/1997 inscrito no CPF sob o nº 039.946.648-70 
residente e domiciliado a Avenida Arthur Augusto de Moraes, 2020- Distrito Industrial
Elias Fausto SP; VALDIR ANTONiO DUARTE brasileiro, solteiro, empresário portador 
da cédula de identidade sob o n2 5.172.237-9 SSP/SP data de expedição 03.02.2012 e 
inscrito no CPF/MF sob o n!! 419.757.078-34 residente e domiciliado a Av. 17, n2 1148 
bairro Saude- Rio Claro- São Paulo SP 13.500-320; RAFAELA BORGES PEREZ 
BOAVENTURA, brasileira, solteira, arquiteta, com registro gerai sob o n 11 in ila no CPF 
de n11 470.345.118-29, residente e domiciliada na Rua Dante Antônio Careta, 150, Jardim 
Amstalden Residence, lndaiatuba, São Paulo. 

MESA DIRIGENTE: Presidente: Ora. Roberta Borges Boaventura; Secretária Sra. Siimara#. 
Galera Perez ' fU / 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os Acionistas decidiram: ~ • 

An li ar e aprovar a cessão de cotas em sua integralidade da acionista RIZZO S/ A, 
inscrita no CNPJ n11 03.836.130/0001-57, Inscrição E uai n2 297.059.780.119, neste ~ 
ato represent:ada pelos seus sócios acionistas Sen r ALDIR ANTONIO DUARTE, 

brasiJe;,0, solte;ro, empmário portador da cédu d ide tidade sob X 5,1 ~7-9--t- °' 
~ 

\ ~ 
t;ont1ra os oae10s oo ato em: nnps:11se100191ta1.tJpb.,us.or ou t;onsune o uocumento em: nnps:11azeveoooastos.noLI>r/aocument011~U4oU4U1 :laot4:Lt:;;,,u~, 

l!)~I!] Q Autenticação Digital Código: 190450-401222574262787-1 ~,. 
!"""f,'__ ,_it ! n~•~· nd./n• l?n,, na,• ,;-u 

,' li: Valor Total do Ato: R$ 5,02 
I!) . , 5 Selo Digital Tipo Normal C: AMK49585-R0G7; , 
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, 
Cartório Azevêdo Bastos 

:. • • r".ui..1..--;t• ::;;.~.;!o i'••...;..-114:; 
Bairro doa Estado, Joio Pessoa - PB 

(83) 3244-5404 • cartorio@azevedobastos.notbr 
https:J/azevedobastos.not.br 
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R~O.P,~RKl~~~ND M9.8IL!'fY S/A 

NIRE:35300492056 
CNF'J 24.940.805/0001-63 

SSP/SP data de expedição 03.02.2012 e inscrito no CPF/MF sob o n11 419.757.078-34 
residente e domiciliado a /1.v. 17. n9 1148 bairro Saúde- Rio Claro- São Paulo SP 13.500-
320 e ROBERTO BORGES BOAVENTURA, l>rasilciro, divorciado, empresário, portador 
do RG sob o nº 13.968.199· 1 SSP/SP , inscrito no Cl'F/MF sob o n 11 039.946.648-70 
residente e domicili;itlo a Av. i\rthur Augusto de Moracs, n11 2020 - Fundos - Elias Fausto 
-SP, tendo a sim omo proprietária das ações em sua integralidade podendo alienar, 
ceder ou quaisquer outros institutos. 

Dando inicio aos trabalhos, a Senhora Presidente esclareceu que foi assinada lista de 
presença, especialmente preparada e autenticada pela mesa para tal finalidade, 
verificnndo-sc que se achavam presentes os subscritores da totalidade do capital social, 
podendo a Assembleia validam nte instalar-se e deliberar, independentemente das 
formalidades prescritas no parágrafo único do artigo 86 da Lei 6.404/76, consoante 
permissivo contido no parágrafo 42 do artigo 124 desta mesma I i. 
Em seguida, a Senhora Presidente solicitou a Senhora Secretária que procedesse à 
apresentação do relatório das atividades da diretoria, os quais, após análise, colocados 
em votação pela Senhora Presidente, foram aprovados integralmente e por unanimidade. 

Dessa forma, retira-se da sociedade na presente data a empresa RIZZO S/A, CNPJ n11 

03.836.130/0001-57, representada pelos sJcios senhor VALDIR ANTONIO DUARTE e 
ROBERTO BORGES BOAVENTURA, cedendo todas as suas ações para a empresa VIVAT 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E iMÓVEiS L TDA, inscrita no CNPJ nº 23.085.964/0001-85, 
Inscrição Estadual Isenta, com sede na Rua das Orquídeas, n9 77, sala 313, Jardim 
Pompéia - lndaiatuba/SP CEP: 13.345-040, nest ato representada pelos seu oc10 , 
Sra. ROBERT A BORGES PEREZ BOAVENTURA, brasileira,solteira, advogada, portadora 
da cédula de identidade n2 40.247.590-2, inscrita no CPF de nº406.067.388-94, , 
residente e domiciliada na Rua Benedito Almeida, Bela Vista, 157, Elias Fausto, Estado de 
São Paulo, SJLMARA GALERA PEREZ BORGES BOAVENTURA, brasileira, divorciada, 
empresária portadora do RG sob o n!! 18057449 e inscrito no CPF sob o n!! 065.278.648-
09 com o endereço a rua: Avenida Arthur Augu o de Mo ae 2020- Distrito Industrial
Elias Fausto SP e RAFAELA BORGES PEREZ BOAVENTURA, brasileira, solteira, 
arquiteta, com registro geral sob o n 11 inscrita no CPF de nº 406.067.388-94, residente e 
domiciliada na Rua Dante Antônio Careta, 150, Jardim Amstalden Residence, lndaiatuba, 
São Paulo, tendo assim como proprietária das ações em sua integralida de podendo 
alienar, ceder ou quaisquer outros institutos. 

Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da 
companhia naquilo em que colidam com as deliberações aprovadas acima. 

ENCERRAMENTO: A Senhora Presidente ofereceu a palavra aos presentes, que por sua 
vez, quedaram-se inertes, sendo assim, foram declarados suspensos os trabalhos pe~o 
tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada 
por todos. Seguem as assinaturas dos Acionistas, Diretores, Senhora President~ 
Assembleia e da Senhora Secretária. 

~ ~ .· 

V À. --t91 
~ 
\ 

Villber Azov~ Cava!C8111i 
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ACIONISTAS: 

' .... . .. .... . .. . . 
. . 

R·~b PARIÓ~ ~NO MÓBii.lTV SIA 
· · • · ·'' NlfU~:~3004é~l1sé . 

CNPJ 24.94G.80G/0001c83 

RIZZOS/A 
CNPJ nº 03.836.130/0001-57 

ROBERTO BORGES BOAVENTURA 
VALDIR ANTONIO DUARTE 

'Borges Perez 
Boaventura 

resiáente 

NIODUARTE 

MESA: 

Pre entes: 

I 1 

ROBERTA BORCES PEREZ 
BOAVENTURA 

~~ 

Cllf:T OE OESENVOWIM[NlO 0..1 t ·· . ~ 
CQNÕM~-JUCE~ Y) -~i::-~-9-'?--l,--,'.,L...-:-:"-_/.::::..----:::--

~ wl ~radÕ GISt s1rr~ G~:r'" I '\ Advogada . =•~ .. ,.. SE TARIA am '-' OAB/SP 450.103 
509.914/21-4 --- ::) 

111mmmm111 m1 m11, i~~r:11111 7 1 
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Válbef Azev~ Cavak:anti 
r11U1ar 
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StlZZ:0 PARt<ING~ND MOB:LITY S/A 
. . . . . NIRE:35300492Ô56 . 

CNPJ 24.940.805/0001-83 

BOLETIM DE UB CRIÇÃO DE AÇÕES 

Boletim de subscriç.'\o <las S.176.027 ações da empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/ A: 

RIZZO S/ A, sociedade anônima de capital fechado com sua sede jurídica localizada na Avenida 
Arthur Augusto de Mor .. c ·, n" 2020, 111 and,1r, Distrito lndu triai. Município de Elias Fausto, 
Estado de São Paulo, CEP: 13.350-000, inscrita no CNPJ soh n11 03.836.130/0001-57, por seus 
sócios, Sr. ROBERTO BORGES BOAVENTURA, hrasileiro, divorciado, empresário, portador da 
cédula de Identidade inscrito no CPF /MF soh o nQ 039.946.648-70 residente e domiciliado a Av. 
Mthu J\ugu to de Moraes, n 11 2020 - Fundos - Elias ·austo -SP, e Sr. VALDIR ANTÔNIO 
DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário portador da cédula de identidade sob o n" 5.172.237-
9 SSP/SP data de expedição 03.02.2012 e inscrito no CPF/MF sob o 11 9 419.757.078-34 
residente e domiciliado a Av. 17, n9 1148 bairro Saúde- Rio Claro- São Paulo SP 13.500-320, 
subscreve 5. l 76.827 ( cinco milhões cento e setenta e seis mil oitocentos e vinte e sete) ações 
ordinárias nominativas, referentes a RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, sendo cedido a 
integralidade para a empresa VIVAT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA podendo 
usar, gozar, usufruir e alienar em suma, tendo todas as prerrogativas referente as ações em que 
passa a ser proprietária . 

Sócio % Nº De ações: Valorem R$ 
VIVAT ADMINISTRAÇÃO DE BENS F. 100 5.176.827 R$ 5.176.8.?.7,00 
[MÓVEIS LTDA 
Total : RS 5.176.827,00 

SUBSCRITORA: 

ruzzo s/A 
CNPJ n!! 03.836.130/0001-57 

ROBERTO BORGES BOAVENTURA VALDIR ANTONIO DUARTE 

ROBERTA BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

Presidente 

SILMA 

o 
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• R.1~9, PARKING ~ NO MOBl~ITY S/A 

NIRE:353004~.:l05b 
CNPJ 24.940.805/0001-83 

VAUhi(ANTONIO DUARTE 

VIVAT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IM , VEI 
CNPJ n!! 23.085.984/0001-85 - ROBERTA BORGES PEREZ 

BOAVENTURA 
SILMARA GALERA PEREZ BORGES 

BOAVENTURA 

L~ dvogad 
OAB/SP 450.103 
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Em virtude ela presente aprovação ele cessão de cotas os ACIONISTAS resolvem 

transcrever em ata o estatuto aprovado da empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY 

S/A. 

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 

ESTATUTO SOCIAL 

Capitulo 1 

Da Denominação, da Sede, dos Objetivos e da Duração 

Art. 1 ° A Sociedade girará sob a denominação comercial de RlZZO PARKJNG ANO 

M081LtTY S/A, como sociedade de capital fechado, que se regerá por este estatuto e 

pela legislação em vigor, podendo adot.ar outro tipo jurídico, sendo seu prazo d2 

duração indeterminado, encerrando suas atividades com a observância das 

disposições leais e estatutárias. 

Art 2º A Sociedade terá sua sede e foro na Cidade de lndaiatuba, Estado São Paulo, com 

endereço na Rua Humaitá, n2 371, Sala 03, Centro, CEP 13.330-665. 

Parágrafo único: a sociedade possui as seguintes filiais: 

• Rua Major Pereira, 262, Sala 02, CEP 13.630-040, Pirassununga, São Paulo, CNPJ 
24.940.805 /0003-45. 

• Avenida Rui Barbosa, 406, Apto 03, Cen o - Patrodnio/MG. CEP: 38.740-014, 
24.940.805 /0005-07. 
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Rua Cm·los íliehl, 92, Sala 03, CEP 93.800-042, Sapiranga, São Paulo, CNPJ 
24.940.805/0006-98. 

• Av. Alberto Carazzai, 573, Sala 1, 92, CEP 86.300-000, Cornélio Procópio, São 
Paulo, CNPJ 24.940.805/0004-26. 

• 

• 

Rua Joaquim da Silva Lima, 180, Loja 11 - Centro GUARAPJ\Rt/ES. CEP: 
13.29.200-260, CNPJ n11 24.940.805/0008-S0. 

Rua São Luiz, 11 11 272, sala 04 - Centro - Marília-SP, CNPJ n!! 24.940.805/0009-
30. 

l\rt. 3° A sociedade terá como objetivo a prestação de serviços de implantação, 

operação, manutenção e gerenciamento de: (i) sinalização horizontal e vertical: (ií) 

projetos de sinalização; (iii) projetos urbanos; (iv) serviços urbanos; (v) serviços 

trópicos municipais; (vi) estacionamento rotativo; (vii) parquímetro; (viii) projetos 

viários; (ix) concessão de serviços públicos; (x) locação de veículos com motorista; (xi) 

estacionamento privado; e (xii) guarda veículo. (xiii) construção. reforma, ampliação, 

gestão e operação de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos através da permissão, 

concessão pública ou parceria público privada. 

Parágrafo primeiro- o desenvolvimento do objeto previsto no caput, poderá ser 

realizado por meio próprio ou por participação, como sócia ou acionis ta, do capital d e 

outras sociedades ou empreendimentos especialmente constituídos para esse fim. 

Parágrafo segundo- A Sociedade poderá participar de outras sociedades com objetivos 

sociais semelhantes ou não. 

Art. 4° A critério da diretoria, a sociedade poderá instalar, ou manter ou extinguir filiais, 

agencias, escritórios, depósitos e quais 

desempenho das atividades consubstancias o b ti 

t,;onnra os oaaos ao ato em: nnps:11se1001g1tal.tJpO.Jus.or ou i..;onsune o uocumento em: hnps:11azeveoooastos.notor1oocumentoJ1~U4::,U4U1~ll:J/4:Ltil/tH .. 
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território nacional ou no exterior, respeitadas ns prescrições e exigências legais e 

perti ncn tes. 

Capítulo li 

Do Capital Social e elas Ações 

Art. 5!! O capital social serâ de R$ 5.176.827,00 (Cinco milhões, cento e setenta e seis 

mi! e oitocentos~ vinte e sete reais) rapresenta<lo por 5.176.827 (Cin co milhões, cento 

e setenta e seis mil e oitocentos e vinte e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor 

nominal. 

Parágrafo Primeiro: As ações representativas do capital social são indivisíveis em 

relação a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada 

unidade. 

Parágrafo segundo: É vedada a conversão de ações preferenciais, quando emitidas, em 

qualquer espécie. 

Art. 6º Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias 

Gerais da Sociedade. 

Art. 7º Os certificados representativos àas ações múitipias ou cautelas seriio assinados 

por dois Dirigentes o tempo de iss-o, s .do ob igatoriamente um dentre ele o 

Diretor Presidente, ou do Diretor Presidente e conjunto com um procurador com 

poderes especiais. 
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Parágrafo Único: O desdobramento dos certificados, títulos múltiplos ou cautelas 

representativas de ações será efetuado a preço de custo aos acionistas. 

Art. 8° Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações decorrentes do 

aumento do capital social. tixando-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contas da publicação 

da sua deliberação, como !imite para o exerdcic deste direito. 

Parágrafo Primeiro: o acionista que desejar alienar ou transferir, a qualquer título, suas 

ações e/ou direi os de sub crição, total ou parcialmente, a terceiros não sócios, deverá 

oferece-las primeiramente aos demais acionistas, os quais terão direito de preferência 

na aquisição, em igualdade de condições, na proporção das ações de que forem 

titulares. 

Parágrafo Segundo: O acionista que pretender alienar suas ações e/ou direitos de 

subscrição deverá comunicar, por escrito, a Companhia acerca de sua intenção, 

indicando expressamente o nome do interessado, a quantidade de ações e/ou direitos 

de subscrição que tenciona alienar, o preço, a forma de pagamento e as demais 

condições do negócio: Recebida a comunicação, a Sociedade, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis do recebimento, informará por carta, telegrama ou e-mail, aos demais sócios a 

respeito, para que nos 30 (trinta) dia seguintes ao do recebimento da informação, 

manifestem por escrito seu interesse em exercer o direito de preferência estabelecido 

neste artigo. Na hipótese de qualquer sócio não exercer seu direito de preferência 

sobre parte ou a totalidade das ações e/ou direitos de subscrição a que teria direito, a 

Sociedade, imediatamente após o término do prazo de 30 (trinta) dias acima fixado, 

enviará nova comunicação aos acionis 

adquirir as ações e/ou direitos de subs · 

para que manifestem sua intenção de 

bre os direitos que o referido acionista 
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não teria exercido o direito de preferência, o que deverá ser infonnado pelos mesmos 

a Companhia, por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a cont.ar do recebimento 

da comunicação. Recebidas as comunicações finais dos sócios, a Sociedade comunicará 

ao(s) aclonista(s) alienante(s) a respeito e, não tendo haviào interesse na aquisição de 

parte ou da totalidade das ações e/ou direitos de subscrição que o acionista pretende 

alienar, poderá ele alienar essas ações e/ou direitos de subscrição sobre as quais não 

foi exercido o direito de preferência, para a mesma pessoas e nas condições indicadas 

na sua comunicação, alienação essa que deverá ser efetuada dentro do prazo máximo 

de 15 (quinze) dias contados do receb"mento d comunicação da Sociedade acima 

prevista , findo o quéll nova comunicação deverá ser feita pelo acionista alienante, na 

forma prevista neste parágrafo. 

Parágrafo Terceiro: Poderá, entretanto, a Sociedade dispensar o concurso de 

preferencias estabelecidos neste a1tigo, adquirindo a totalidade das ações oferecidas 

para fim de revende-las aos demais acionistas, a proporção da participação de cada um 

delts, ma 1l~-las 111 k ouraria, ou cancela las de acordo com o que for deliberado pela 

/\sscmbleia Geral dos Acionistas. 

Parágrafo Quarto: São livres e não s in h m na re triçõ s pra. s transferências de 

ações e/ou direitos de subscrição efetuadas por acionistas para sociedade da qual o 

mesmo seja detentor da maioria do capital social e votante Nessa hipótese, o acionista 

alienante não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, sua participação 

majoritária na sociedade adquirente das ações e/ou direitos de subscrição sem que, 

previamente ela ofereça as ações adquiridas do capital desta Sociedade. e/ou 

respectivos direitos de subscrição , aos demais na forma estabelecida nos parágrafos 

supra. Idêntico procedimento deverá ser adotado no caso de transferência de controle 

de atuais acionistas pessoas juríàicas. 
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Parágrafo Qttinto: As lienaç· ou transferências das é!ÇÕcs e/ou direitos de 

subscrição efetuadas em desacordo com disposições deste artigo, não produzirão 

efeitos relativamente a Companhia, não ficando a mesma, em consequência obrigada a 

efetuar qualquer registro em seus livros. 

Art 9° A sociedade, por deliberação da Assembleia Geral, poderá criar a qualquer 

tempo outras classes de ações. 

Parágrafo Primeiro: As decisões relativas ao "caput" deste artigo, serão tomadas por 

maioria do capital social com direito a voto, não se computando os votos em branco. 

Parágrafo Segundo: O preço de emissão das ações deverá observar aos parâmetros de 

fixação determinados em lei. 

Parágrafo Terceiro: A emissão de ações, para integração com bens, créditos ou 

dinheiro, dependerá de aprovação da Assembleia Geral. observadas as disposições 

legais apli ávei . 

Parágrafo Quarto: Nas integralizações parceladas será exigido o mínimo de 15% 

( quinze por cento) do eu v lo rio ato da ubs rição, e o restante em até doze 

prestações mensais, 

Art. 10. As deliberações sobre cisão, incorporação, füsão e :mmento de capital, 

mediante subscrição e venda de bens e direitos integrantes do ativo da companhia 

serão tomadas de acordo com o Parágrafo Primeiro do artigo anterior. 

Art. 11. Os acionistas possuidores ou detentor 

transferir suas ações, deverão comunicar 

e ações ordinárias, que pretenderem 

ia, por escrito, dando o prazo e 
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condições de pagam 1 to, a fim de que, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data de entrega da comunicação, os demais acionistas exerçam ou renunciem ao direito 

de preferência, em igualdade de condições e na proporção das ações que possuírem na 

sociedade. Decorrido este prazo, sem que haja siào exercido o direito d preferência, 

s ções poderão ser livremente transferidas. 

Parágrafo único: As disposições àeste artigo não s aplicãm em caso de doação a 

descendente ou se nden e. 

Capítulo Ili 

Da Administração da Sociedade, da Diretoria e suas Atribuições 

Art. 12. A sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de 2 (dois) 

Diretores, residentes no B a il, a ionistas ou não, sendo um deles denominado Diretor

Presfd nte, sem denominação específica para o outro, pelo período de 2 anos. 

Art. 13. A ir.vestidura no cargo de Diretor será feita media te a lavratura de termo 

próprio no Livro de Atas e Reuniões de Diretoria, independente de caução. 

Art. 14. Os Diretores podem ser reeleitos. Caso contrários, eles deverão permanecer no 

cargo até os sucessores assumirem o referido cargo. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de retirada, ausência, impedimento ou vacância de 

cargo de Diretor, a Diretoria deverá eleger um indivíduo, acionista ou não, para ocupar 

o referido cargo até a realização da próxim 

inàivíduo para ocupar o cargo pelo temp 

embleia Geral, que deverá eleger um 
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Art. 15 a remuneração dos Diretores deverá ser fixada para cada e ercício pela 

Assembleia Geral Ordinária daquele ano, nos termos do Art. 152·da Lei nº 6.404 de 15 

de dezembro de 1976. 

Art. 16. A Diretoria deverá praticar todos os atos necessários para administração e 

gerencia dos negócios da Sociedade, tais como apresentar relatórios, balanços e 

demonstrações financeiras; propor a distribuição de dividendos; deliberar sobre 

aplicação dos fundos; adquirir e afümar bens móveis e !móveis; dar ou receber qui ção 

em nome da Sociedade de acordo com as restrições legais; criar e extinguir 

departamentos, filiais e escritórios; contratar e demitir funcionários e representantes 

da Sociedade, assim como estabelecer remunerações; outorgar procurações para 

representantes, aàvogados ou procut>adote , nos te mos da legislação apUcáve! a deste 

Estatuto. 

Parágrafo P imeiro: Para a prática dos atos enumerados neste artigo, poderá ser 

constituído procurador ou procuradores, com mandato especial para tal fim. 

Parágrafo Segundo: são :itribuições específicas e P du iva do Diretor Presidente: 

a) fixar a orientação geral dos negócios sociais, bem como a gestão da diretoria; 

b) preparar o relatório da administração e os demonstrativos financeiros; 

c) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a 

prestação de garantias a obrigações com terce· os. 
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d) in r propo , ou contratos de abertura de contas b,mcária e movimen -1 por 

Sí\qucs ou depósitos, autorizar débitos, solicitar saldos, extratos e requisitar talões de 

cheques; 

e} receber quaisquer importâncias em nome da sociedade, assinando os necessários 

recibos, dando quitação; 

f) sacar, endossar, avalizar letras de câmbio, emitir, endossar, aceitar e avalizar 

duplicatas, emitir, endossar e avalizar notas promissórias; 

g) descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio 

e notas promissórias, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs; 

h) caucionar e descontar "Warrants", conhecimentos de depósitos e conhecimentos de 

embarque, transferindo-os, endossando-os e assinando os competentes contratos; 

i) assinar toda a correspondência, inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções 

sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogação de vencimentos, 

entrega f,c1J1co de pagarnento, prote tos e o que mais fJ eciso for; 

j) assinar escrituras ou contratos de penhor mercantil; 

k) assinar pedidos de licenças de importação e exportação, certificados de cobertura 

cambial, termos de responsabilidade, declarações de vendas, comprar e vender 

cambiais, assinar contratos, inclusive os de câmbios e os de omp e venda de 

p~odutos exportáveis, e todos os demais documentos e correspondências da 

outorgante com aquelas carteiras; 

1) assinar atas <le constituição e/ou extinção <le filiais, aumento ou aporte de capital e 

alteração de endereço da sociedade. 

m) avalizar títulos, assinar escrituras ou contratos de penhor industrial. bem como 

hipotecar, empenhar, constituir ônu 

50.000 (cinquenta mil) UPCs (Unidad 
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n) praticar todos os demais atos de interesse da sociedade dentro dos limites legais e 

das atribuições e poderes que lhes conferem o Estatuto. 

Parágrafo Terceiro: independente de autorização da Assembleia dos Acionistas a 

constituição de ônus reais ou alienação referentes a bens de valor inferior a 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), atos que serão praticados pelos Diretores em 

conjunto, ou pelo Diretor Presidente, isoladamente, observando as respectivas 

atribuiçõt:s fixada· pela As ·embleia. 

Art. 17. A Direto tia apresentará anualmente o relatório, o balanço patrimonial e as 

demonstrações financeiras de todas as operações sociais, na forma do disposto no art 

133 da Lei nº6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

Art.18. Todos os documentos relacionados aos atos atribuídos aos membros da 

Diretoria deverão ser assinados pelo Diretor Presidente. 

Parágrafo Primeiro: A alienação e constituição de gravames sobre imóveis bem como 

venda de ações ou títulos patrimoniais da Sociedade, deverá ser assinada pelo Diretor 

Presidente. 

Parágrafo segundo: Qualquer um dos Diretores poderá representar a Sociedade 

individualmente para receber c·tações intimações e prestar oralmente depoimento 

pessoal em nome da Sociedade, em juízo ou processo administrativo. 

Parágrafo terceiro: As procurações outorgadas em nome da Sociedade sempre serão 

pelos Diretores, podendo ser assinada individualmente por um deles, 

preferencialmente pelo Diretor Presidente, e especificarão os poderes conferidos e, 

corn exceção para aquelas destinadas a manifesta ou representações 
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perante a quaisquer órgãos Públicos, bem como para fins judiciais, terão um período 

não superior a 1 (um) ano. 

Parágrafo Quarto: As procurações que conferirem os poderes da cláusula "AD JUDICIA 

ET EXTRA" para propor, a favor e sempre nos interesses da Sociedade, ações que julgar 

conveniente, defendendo-a nas que por ventura tiver que responder usando todo o 

meios de direito admitidos em qualquer Juízo, lnstancia ou Tribunal, estabelecimento 

bancário ou órgão da Administração Pública terão prazo indeterminado, até que sejam 

rescindidas pelos Outorgados ou pelos Outorgantes, que estarão livres para fazê-lo a 

qualquer momento. 

Art. 19. As decisões da Diretoria serão tomadas no curso de suas reun ões e de acordo 

com o andamento das atividades empresariais das quais a Sociedade fizer parte. 

Capítulo iV 

Do Consel o Fi cal 

Art, 20. A sociedade terá um Conselho Fiscal. composto por 3 (três) membros e 3 (três) 

suplentes, que funcionará em caráter não permanente, sendo que este somente se 

instalará a requerimento de acionistas, na forma do disposto no art.161 Lei nº6.404. 

Art. 21. Para investidura no cargo, será necessário que um prove os requisitos legais. 

Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal. terminará na primeira Assembleia 

Gerai Ordinária após sua instalação. 
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Art. 22. A remuneração dos membros do conselho Fiscal, sempre que rcqucrid o seu 

funcionamento, será determinado pela Assembleia Geral que elegeu, observados os 

limites da lei. 

Capítulo V 

Das Assembleias Gerais 

Art. 23. A Assembleia Gera! reunir-se-á: 

l- Ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do 

exercício social para: 

a) Tomar as contas da diretoria; 

b) Discutir e voltar as demonstrações financeiras do exercício; 

c) Dete1 mina a J i::slinação dos resultados; 

d) Eleger os administradores e membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; 

e) Aprovar e capitalizar a correção da expressão monetária do capital realizado, 

quando houver. 

II- E traordinariamente sempre que os interesses da sociedade o exigirem, 

inclusive para deliberar sobre alteração e reforma dos Estatutos Sociais. 

Art. 24. As Assembleias Gerais extraordinárias serão convocadas por meio de 

notificação prévia de até 5 (cinco) dias, sempre que os interesses da Sociedade 

exigirem sua realização. 

Parágrafo Primeiro: Ficará dispensada a convocação desde que se façam presentes a 

Assembleia Geral, acionistas representando a totalidade do capital social, cientes da 

mesma previamente. 
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Parágrafo segunào: Ressalvadas as e eções previstas em !e!, a ass mbleia geral 

instai r- e-' p im ira convocação com a presença de acionistas que representem 

no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social com direito com voto; em segunda 

convoc:1ção, a qual pode ocorrer na mesma data da primcir.i, instalar-se-á com 

qualquer número de acionistas. 

Paragrafo terceiro: Podem as assembleias gerais e demais deliberações sociais serem 

realizadas em meio exclusivamente virtual (eletrônico), sendo as deliberações dos 

adonistas sinadas através de criptografia e certificação digital devidamente 

reconhecida pelo !CP Brasil. 

Art. 25. As Assembleias Gerais ordinárias ou extraordinárias só poderão participar os 

acionistas, que possuírem ações registradas em seus nomes no prazo mínimo de 48 

horas antes do início da Assembleia. 

Art. 26. Exceto pelas matérias para as quais a lei exige a aprovação por Assembleia 

Geral de Acionistas obse ando o artigo 9° retro, os demais a suntos/documentos 

deve. -o er ubmetidos à aprovação e assinatura do Diretor Presidente. 

Capítulo VI 

Do Exercício Social, do Balanço, dos Lucros e dividendos 

Art. 27. O Exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano ocasião em que 

serão levantadas o Balanço Patrimonial, apuradas as Contas de Resuitaào e as 

Demonstrações Finan eiras, om h ervância da p <>scrições legais. 
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Art. 28. Do Lucro Líquido apurado no Balanço, destinar-se-á: 

l- 5% (cinco por cento) para a constituição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20 

(vinte por cento), do capital; 

n- 25% (vinte e cinco por cento) para dividendo mínimo ob(gatório; 

111- o saldo terá o destino que a Assembleia Gerai ddiberar. 

Parágrafo primeiro: Dos resultados apurados conforme descrito no artigo 27 upra, 

serão deduzidas, antes de qualquer participação, os pr juízos acumulados, a provisão 

para imp to de Renda e montante a ser destinado conforme descrito no artigo 28 

acima. 

Parágrafo segundo: O presente Capítulo VI obedece ao descrito nos artigos 193 e 202 

da Lei 6.404/73, caso estes sofram alterações, as mesmas deverão ser seguidas pela 

Sociedade. 

Parágrafo terceiro: A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, bem como 

pagar dividendos a conta dos lucros assim apurados, desde q e o pagamento desses 

lucros seja autor·zado pela Assembleia Geral conforme previsto em artigo 204 da Lei 

6.404/73 ou qual lhe faça as vezes (em caso de alterações de nossa legislação). 

Parágrafo quarto: Os dividendos atribuídos aos acionistas deverão ser pagos no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados e, em qualquer caso, 

dentro do exercício social. 
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Parágrafo quinto: Prescreverão em beneficio da Sociedade e o valor será levado a 

crédito da conta "Reserva para Aumento de Capital" os dividendos que não forem 

reclamados dentro de 3 (três) anos contados da data cm que tenham sido postos à 

disposição llus adonislas. 

Capf tulo VII 

Da Liquiàação 

Art. 29. A socied de entrará am liquidação nos casos previ tos em Lei, competindo à 

!': mbleia determinar o modo de liquidação, nomeado o Liquidante e Conselho Fiscal 

que deverão assumir o funcionamento no período de liquidação, fixando-lhes as sias 

remunerações. 

Art. 30. O Liquidante e os conselheiros fiscais terão atribuições e poderes a eles 

outorgados por Lei. 

Art. 31. A qualquer tempo, a Assembleia Geral poderá destituir o Liquidante e os 

membros do Conselho Fiscai. 

Capitulo Vm 

Dn Transformação 

Art. 32 A Sociedade poderá ser transformada em outro tipo societário através de 

resolução tomada pelos Diretores em Assembleia Geral. 
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Art. 33. Os casos omissos n~ste Estatuto serão r guiados pela Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e demais leis aplicáveís, e o seu foro será aquele da sede local da 

companhia. 

Art. 34. Quaisquer despesas com defesas judiciais relacionadas às atividades da 

sociedade, viagens de negócios ou estudos, realizadas pelos diretores, quer pelo 

território nacional, quer pelo exterior, serão debi tadas em conta especial, ornando-se 

de responsabilidade da sociedade. 

VIVAT ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
CNPJ n!! 23.085.984/000 

ROBERT A ,__,.,.,,.,.199'1>11 
BORG~SPEREz ::::.,°"':'~ 
BOAV~TURA =xmDiJk~ 

Roberta Borges Perez Boaventura 
Presidente 

oaventura 

ira Norado - Advogada 
OAB/SP- 450.103 
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Válber Azev· de M. Cavalcanti ,
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• RIZZo· PÂRKiNG A~&ftff>e1Lrrv s1A 
NIRE: 5300492056 

CNPJ 24.940.805/0001~3 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ANÁLISE E APROVAÇAO DE BALANÇO 
PATRJMONIAL F. OF.MONSTRAÇÃO DF. RESUtTADOS, EI.EIÇÃO E POSSE DA 
UIRlffORIA DAS/A 

COMO SEGUE: 

Aos 03 (três) dias do mês de laneiro de 2022. às 09:00 horas em lndaiatuba, Estado de 

Sã Paulo, com fo o jurídku na Ru.i Humait.i, 371, la 03, C ntro. CEP: 13.330-665, 

reuniram-se cm Assembleia Geral Ordinária. os representantes legais da empresa 

VIVAT ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS LTDA que po sui como acionistas a 

Dra. Roberlõ liorges Perez Boaventura. hra. li ira, solt Ira. advogada. portadora da 

cédula de Identidade ne 40.247.590·2 SSP/SP. inscriti no CPF ng 406.067.388-94, 

residente e domiciliada na Rua Benedito Almeida, Bela Vista, 157, na cidade de Elias 

Fausto, Estado de São Paul • CEP. 13.350-000; a Sra. Sjlmara Galera Perez Borges 

Boaventura, bra lleira, divorciada, empresária portadora do RG sob o n 18057449 e 

Inscrito no CPF sob o ne 065.278.648-09 com o endereço a rua Dante Antônio Careta, 

150,jardim Amstalden Residence, lndalatuba/SP, CEP 13.331-655 e Sra. Rafacla Borges 
Boayçntura. brasileira. solteira, arquiteta, portadora da cédula de identidade n 

52.350.946· 7 SSP /SP, Inscrita no CPF n9 470.345.118·29, residente e domiciliada Dante 

ntõ o e eta, 150, Jardlm Amstalden R stdence, lndalacuba/SP. CEP 13.331-655. 

Vivat Administradora de Bens e Imóveis Ltda única acionista da empresa .B.1zm 

PARKJNG ANP MOBILJY S/A. Tendo como diretores a Dra. Roberta Borges Perez 

BoavPnh1ra. hra,;llelra, soltPira. advogada, pomdora da cédula de ldl'nlidade n 

40.247.590-2 SSP/SP, inscrita no CPF n11 406.067.388-94, residente e domiciliada na 

Rua Benedito Almeida, Bela Vi ta, 157, na cidade de Elias Fausto, Estado de São Paulo, 

CF.P. 13.350-000. o Sr. Thlago Ferreira Balblno, brasileiro, solteiro. empresário. 

Inscrito no CPF de n 357.681.958-40, portador do RG de n • 408154792, residente e 

domiciliado na Rua Josc Da Rocha Martins, 23, Loteamento Shangrlla, Valinhos/SP, e 

Sra. SUmara Galera Pere-l Borges Boaventura, brasileira, divorciada, empresária 

portadora do RG sob o n11 18057449 • in crito no CPF sob o n11 065.278.648-09 com o 

endereço a rua Dante Antônio Careta, 150, jardim Amstalden Residence, indaiatuba/SP. 

CEP 13.331-655, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: (1) Analisar e 
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PÁRt<iNG A~•~BILITY S/A 
NIRE:35300492056 

CNPJ 24.940.80 001-83 

aprovar o Balanço Patrlmonlal e a Demonstração de Resultados, os relatórlos e as 

contas da diretoria referente ao biênio 2020/2021 e; ( ) leíçâo e po e do membro 

da diretoria para o biênio 2022/2023. Foi então constituída a mesa para dirigir os 1r.1balhos, 

tendo sido indicada para Presidente a DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA e para 

secretariar os trabalho o SR. TIIIAGO FERREIRA BALBINO. Dando Início aos trabalhos. a 

Doutora Presidente esclareceu que foi assinada a lista de presença, especialmente 

preparada e autenticada pela mesa para tal finalidade, verlHcando-se que se achavam 

presentes os ubscritores da tntalilfadr dn C"llpital ~ncial. pnclrndo a Assembleia 

validamente Instalar-se e deliberar, independentemente das forma lidades prescritas no 

parágrafo único do artigo 86 da Lei 6.404/76, consoante permissivo contido no 

parágrafo 4i' do artigo 124 desta mesma lei. Em seguiria. a Doutora Presld nte solicitou 

ao Senhor Secret.írio que procedesse à apresentação dos relatórios e contas. Balanço 

Patrimonial e Demonstração de Resultados, os quais, após análise, colocados em 

votição pela Presidente, foram aprovados Integralmente e por unanimidade. Em 

seguida, passou-se à Eleição do membros da Diretoria da Sociedade, por Indicação da 

atual Diretora Presidente, tendo por aclamação e unanimidade, decidiram pela eleição 

da DRA. ROBERTA BORGf5 PEREZ BOAVENTURA, brasileira, solteira. advogada. 

portadora da cédula de identldade 112 40.247.590-2 SSP /SP, ln ·crira no CPP n!! 

406.067.388-q4, residentP e domiciliada na Rua RenPdltn Almrlda. BPla Vista, 157. na 

cidade de Elias Fausto. Estado de São Paulo, CEP. 13.350-000, para o cargo de 

DIRETORA PRESIDENTE e o SR. THIAGO FERREIRA BALBINO. brasileiro, solteiro. 

empresário, ln crlto no CPF de n"357.681.958-40, portador do RG de nll 408154792. 

residente e domiciliado na Rua Jos Da Rocha Martins. 23, Loteamento Shangrila, 

Valinhos/SP, para o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕf5. Os Diretores tomam posse no 

ato da presente a cmble,a, e ficam i 1ve tidos de pode cs para praticar todos os 

demais atos societários e admi nistrativos necessários para o acompanhamento do 

processo de constlrulção, bem como para o cumprimento de eventuais exigências 

formuladas pelas autoridades cornpe entes, podendo ainda constituir mandatários para 

tanto. A Doutora Presidente ofereceu a palavra aos presentes, bqu

1

eh por 

1

sua vez. li)- '( 
quedarem inertes, sendo assim, foram dcdarados suspensos os tra a os pe o tempo r ) 
necessário à I vratura da prcs ntc ata qu . d is de lida p o ad , r. 1 a inada por '(_/ 

/ 1 t @ 
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~IZZO PAR!';ING AN&MOBILITY SIA 
NIRE:35300492056 

CNPJ 24.940.805/000 ~3 

todos. Seguem as assinaturas dos Acionistas, Diretores, Senhora Pres idente da 

Assembleia e do Senhor Secretário. 

lndaia tuba, 03 de Janeiro de 2022. 

( 

" ' 
VIVAT ADMINISTRADORA DE BENS E IM 

Robt-rta Borges Perez Boaventu ra 
Presidente 

Ra 

\ 
MESA: 

{~'✓ 
Roberta Bo rges Perez Boaventura 

Presidente 

ROBERTA BORGES 
PEREZ BOAVENTURA 

Pr~cntes: 

AJSln.do de forma dlgltJI por R08ERTA 
90MGES PEREZ 80AVENI\JRA 
D«l~Z012.D:U I IQ:42:J;! -QlW 

e Borges Perez 
Boaventura 

✓ 

) 

Sllm:u-a Calara Per rges Boavenlura 
Secretária 
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RIZZO PARKING ANÓ.MOBiL'rY fA 
NIRE:35300492056 

CNPJ 24.940.805/0001-83 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
(Ata lavrada na forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, §1 º, da Lei 

n. 6.404/76) 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na sede social da 
empresa, na cidade de lndaiatuba, na Rua Humaitá, nº 371, sala 03, Centro, 
lndaiatuba-SP, CEP: 13.330-665. 

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do§ 4!! do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 
(Lei das Sociedades por Ações). 

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme 
assinaturas apostas no Livro de Presença. 

QUALIFICAÇÃO DOS PRESENTES: ORA. ROBERTA BORGES PEREZ 
BOAVENTURA, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 
40.247.590-2, inscrita no CPF de n2 406.067.388-94, residente e domiciliada na Rua 
Benedito Almeida, Bela Vista, 157, Elias Fausto, Estado de São Paulo, no cargo de 
DIRETORA PRESIDENTE, o SR. THIAGO FERREIRA BALBINO, brasileiro, solteiro, 
empresano, inscrito no CPF de nº357.681.958-40, portador do RG de nº 
408154 792, residente e domiciliado na Rua Jose Da Rocha Martins, 23,, Loteamento 
Shangrila, Valinhos/SP, para o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES, a SRA. SILMARA 
GALERA PEREZ, brasileira, divorciada, empresaria portadora do RG sob o n2 

18057449 e in crito no CPF sob o n!:! 065.278.648-09 com o endereço a rua: Avenida 
Arthur Augusto de Moraes 2020- Distrito lndustrial- Elias Fausto SP para o cargo de 
DIRETORA FINANCEIRA. 

MESA DIRIGENTE: Presidente DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA e o 
Secretário SR. THIAGO FERREIRA BALBINO 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os Acionistas decidiram 
aprovar: 

(i) Constituição de uma filial à Rua Conego Bernardo, 168, Centro, Município 
de Patos, Estado da Paraíba, CEP 58700-970 

Permanecem inalterados e em pleno vigor todo 
da Companhia naquilo em que não colidam co 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tr 

s demais artigos do Estatuto Social 
a deliberações aprovadas acima. 
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RIZZO PARKING ÂNO MOBtL TY 'tfA 
NIRE:35300492056 

CNPJ 24.940.805/0001-83 

fo e lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida aprovada pt'lrn, 
presentes. 

Indaiatuba, 24 de agosto de 2021. 
\ 

f 

ROBERTA BORGES =:_::;,:po, 
PEREZ BOAVENTURA :.._~.otcaiom-onlJ' 

Ro!Tortá Bo~ges Per~ Boaventura 
~ v~JúJ 

___... 

??7idente ~ Silmara Galera Perez Borges 
Boa: entura 

Diretora 
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RIZZO PAR KING ANO MOBIL TV S/A 
NIRE:35300492056 

CNPJ 24.940.805/0001 ~3 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
{Ata lavrada na forma de sumário, conlorme facultado pelo artigo 130, §19 , da Lei 

n. 6.404/76) 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de março de 2022 às 10:00 horas. na sede social da 
empresa, na cidade de lndaiatuba, na Rua Humaitá, n 371, sala 03, Centro, 
lndaiatuba-SP, CEP: 13.330-665. 

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 42 do artigo 124 da l..ei n. 6.404/76 
(1..ei das Sociedades por Ações). 

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme 
assinaturas postas no Livro de Presença. 

QUALIFICAÇÃO DOS PRESENTES: : ORA. ROBERTA BORGES PEREZ 
BOA \"EN URA, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 
40.247.590-2, inscrita no CPF de nº 406.067.388-94, residente e domiciliada na Rua 
Benedito Almeida, Bela Vista, 157, Elias Fausto, Estado de São Paulo, no cargo de 
DIRETORA PRESIDENTE, o SR. THIAGO FERREIRA BALBINO, brasi.lelro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF de ne 357.681.958-40, portador do RG de nº 
408154792, residente e domiciliado na Rua Jose Da Rocha Martins, 23, Loteamento 
Shangrila, Vallnhos/SP, DIRETOR DE OPERAÇÕES. 

MESA DIRIGENTE: Presidente DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA e o 
Secretário SR. TH!ACO F RR IRA BALBINO 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os decidiram aprovar: 

(i) Alteração do endereço da Filial de Plrassununga-SP. inscrita no CN PJ sob 
o nll 24.940.805/0003-45. que a partir de agora estará situada na: Rua 
Quinze de Novembro, n9 1049, Centro, Pirassununga-SP, CEP 13.630-140: 

(ii) Alteração da Filial de Saplranga-RS, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.940.805/0006-98, para o endereço: Travessa Sete de Setembro, n9 

303. L.oja 9, Centro, Sapiranga-RS. CEP 93800-244; 

(iii) Alteração da Filial de Gua.r p rl· , cri o CNPJ sob n nº 
24.940.805/0008-50 para o endereço: Rua Getúlio Vargas, n" 39, sa la 6 e 
7, Centro - Guarapari-ES, CEP: 29200-180; 

Confira os dados do ato em: hltps://selodigilal.ijpb.jus.br ou Consulte o Documenlo em: https://azevedobastos.notbr/doctJmento/190452705222249474584 
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R!ZZO PARKING ANO MOBIL TY S/A 
NIRE:35300492056 

CNPJ 24.940.805/0001-83 

(iv) Alteração da ilial de Osvaldo Cruz-SP, Inscrita no CNPJ sob o nº 
24.940.805/0011-SS. para o endereço: Rua Rodolfo Zaros. nº 416, sala 2, 
Centro, Osvaldo Cruz, CEP 17700-000. 

Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto 
Social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprovadas 
acima. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que 
fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos 
presentes. 

r . 
~tuba, 01 de ma rço de 2022. 

~~ 
Roberta Borg s Perez Boaventura 

Diretora Pre de te 

/~ 
P L-~·7) 

hfago Ferreira BalbÍrto / ., 
Diretor/ ccr tárlo ,,,.,. 

Letl ~N;rado ~~~3 

w 
o 
::, -, 

\. 

' 
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RIZZO PARKING ANO MOBIL TY S/A 

NIRE:35300492056 
CNPJ 24.940.805/0001-83 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
(Ala lavrada na fo rma de sumár io, conforme facul tado µe lo a rtigo 130, §1 ", da Lei 

n. 6.404/76) 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de março de 2022 às 10:00 horas, na sede social da 
empresa, na cidade de lndaiatuba, na Rua Humaltá, n11 371, sala 03, Ce ntro. 
lndaiatuba-SP, CEP: 13.330-665. 

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 42 do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 
(Lei das Sociedades por Ações). 

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme 
assinaturas apostas no Livro de Presença. 

QUALIFICAÇÃO DOS PRESENTES: : ORA. ROBERTA BORGES PEREZ 
BOA VENTURA. brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 
40.247.590-2, inscrita no CPF de n9 406.067.388-94, residente e domiciliada na Rua 
Benedito Almeida, Bela Vista. 157, Elias Fausto. Estado de São Paulo, no cargo de 
DIRETORA PRESIDENTE, o SR. THIAGO FERREIRA BALBINO, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF de nº 357.681.958-40 , partidor do RG de nº 
408154792. residente e domiciliado na Rua Jose Da Rocha Martins, 23 , Loteamento 
Shangrila. Valínhos/SP, DIRETOR DE OPERAÇÕES. 

MESA DIRIGENTE: Presidente DRA .. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA e o 
Secretário SR. THJAGO FERREIRA BALB! O 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os decidiram aprovar: 

(i) Alteração do endereço da Filial de Plrassununga-SP. inscrita no CN PJ sob 
o nº 24.940.805/0003-45, que a partir de agora estará situada na: Rua 
Quinze de Novembro, n2 1049, Centro, Pirassununga-SP, CEP 13.630-140: 

(ii) Alteração da Filial de Saplranga-RS, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.940.805/0006-98, para o endereço: Travessa Sete de Setembro, nº 
303. Loja 9. Cenrro, Sapíranga-RS, CEP 93800-244; 

(iii) Alteração da Filial de Guarapar!-ES, inscrit:a no CNP) sob o nº 
24.940.805/0008-S0 para o endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 39, sala 6 e 
7, C:cntro - G11;trapari-F:S, CEP: 29200-180; 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.nolbr/documento/190452705222249474584 
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Dn0CD'T~ Awn.dodeÍOO'JII 

BORGES ~:"'• 
PEREZ OOAVENTURA 

RnA\IS:MTI IDA ~:°~!:1!::26 

. , .... . : . : 

.. 
: . ,· . ~-;- ~ 

··• · ... .... .. . . . . .. . . . . ...... .. 
RIZZO PARKING ANO MOBIL TY 5/A 

NIRE:35300492056 
CNPJ 24.940.805/0001-83 

(iv) Alteração da Filial de Osvaldo C u~-SP, inscrita no CNPJ sob o n ' 
24.940.805/0011-55, para o endereço: Rua Rodolfo Zaros, n9 416, sala 2, 
Centro, Osvaldo Cruz, CEP 17700-000. 

Permanecem Inalterados e em pleno vigor todos os demais artigo do Estatuto 
Social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprovada. 
acima. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que 
fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelo · 
presentes. 

\ lndaiatuba, 01 de março de 2022. 

~ 
. f r--

1/ , "'J'j '0. 1-->-' 
Robertà'J orges Perez Boaventura 

Diretora Presidente 

Le ~N:rado ~~~3 

"""''°:~ .. ,.. GIS~~W loto~ ;~&~~ri 
228.913/22 - 6 ---

lll~UWI 1:11111111111,1111 ~l~~ll 
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Campanha de Vac nação contra a Pólic 
e o Sarampo é prorrogada até o dia 14 

A Campanha de Vacina
ção contra Poliomielite e 
Sarampo foi prorrogada e 
segue até o dia 14 de se
tembro. As doses estão sen
do aplicadas de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 16h, 
nos postos de saúde dos 
bairros: Castelani, Engenho 
Velho, Padovani, Porto Ale
gre, Santa Rita e São João, 
assim como no Ceamc 
(Centro Especializado de 

t n ime to à Mulh e ' 
Criança). 

O município de Capivari 
ainda está longe de atingir a 
me a que é de 95%, o e 
representa um total de 
2.780 crianças. 

Até o momento, foram 
aplicadas 2.262 doses da 

vacina contra a Poliomielite 
(81,37%). Já a a ina ão 
contra o sarampo alcançou 
a porcentagem de 81,94%, 
ou seja, 2.278 crianças. 

A campanha foi iniciada no 

RJZ20 PAIIQ"G MO MOltlJTl' S/ A 
H!aE; JSl00'920S6 

ClfPl:Zf-/0001-«l 
ATA Dl.uslil<il!A\GlilW. IIXl1W)llnfl!AAI.\ 

IIAT,1, HORA,IO E LOCAL: 17do-àiGll,u ll>.301M1n,,ftlsede<ll1-0> ,1dov.S. ~h .. ta.&tododo 
S)a ,-... Av Atlhor ........ • - 102G. - Aoúr. Obtrito l..i...tr.l Cl!P, l"50-000.CO!IVOCAÇÃO, ~..,,._.,f 4•doani., ll4 tia IAl.,.'404/16(1.tl•-porAj:a.t~QUÕKIJM DlilNSl'AUtÇÃO, 
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ptloarioolN Rbio$/Am<dwttt.,...dtlavo,ó ___ doArt.lt,le l.ol_."404/76 

RIZZONl!TS-A 
NUI!: 353004'l t 51 t 

CHPJ-~ 
ATA l>t ASS1!NJWA (i1Mt. lXTMOIIIRMAIA 
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Slo hwo, N-At--doMont~ .. l020,S.,, 1, l>drllo-n>lW JUSO-OOO.COIMlC,l(ÃO:~ 
_ .. ,_, clo§4'do_,ljjo ~ <b IAI o, 6A04f'6(lot .._ Soaollodot ,.-AçOtsi QUÕtWN OE INSTAI.AÇÃOt.,,_•• 
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onC4197Sl07&-).C,r~~dtwr~&~)J.AIJ\.41,.~t,o~. ~dit-.»Qaro,bi.tdtldr 0P 
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ZOO.OOO.OO( ..... nlOCAlllrnls)poroll,$U99.885,00(doi,mllholà,d-•-•-.. •-•-• 
dncorult),mtdbol •--dao,do2Jl9'1J18$.00(do8--•-•• •-•-, 
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ATA 

dia 4 de agosto e inicialmen
te · · a té o dia 31 do m ·mo 
mês. Entretanto, mesmo sen
do realizados dois Dias D a 
meta não foi atingida. Sendo 
assim, o Ministério da Saúde 

liberou a promoção de m, 
um Dia D que foi realizai 
em Capivari no último át 
do, dia 1 º, no Posto de Sa 
d Ce tral. Po , ,a ade 
foi pequena e foram vacitl 
das apenas 25 crianças. 

~ia forma, o municíf 
e á do uit s do 8J 
il em que a campanha f 

prorrogada para o dia 1 
setembro. Vale lembrar, q 
as vacinas são destinada; 
crianças entre 1 e menot 
de 5 anos. Para tomal 
dose, b ta apre 
derneta de Vacinação. 

É important frisar 
ambas as doenças são gi 
ves e a única forma de p1 
venção é por meio da ap 
cação da vacina. 

RlnONE'Ts.A 
NIRE 3S3004Q 158.I 

CNPJ: 24 .586/00llt.eo 
ATA llA ASSEMBLEIA GWL MRAAPI\OVAÇÃO VECOIITAS,RATIW.AÇÀO OE MANO,\TO, tWÇÃO t ~f. UA 

DIRETORIA DAS/,\ 
Aol l4 (q•><-)d,asdo mfsd< ., ... d, lOIH, n 19·.30 horn.ru lll!ad<d< BlluF,usu,, llmd,,<1,g,, hulo, comi 
jvfflllrnn, rua Av,m,u An~urAugum, rt 2070, "->la~ Ot<'Tltn lnd""""'•CPP 133SO.OOO. F. dt Pnln. minlrl 
1e ,m Au.mbi,11 <.,,.I Eivaordlnlrú. na q112lld>de de odotústas e ,.,,...,.,...nl,s l'fllt d;i •m11rH• RIZZO S/A. Ih> 
_.,.. cb ..,,,.... RIZZO NET S/A. o l'mldtnteSr. ROBEllTO BORGES BOAVENTURA, bnsl!M>.dlwrdado ....,,..., 
ponadDr daddub de ldontkbdo •' 13968.199-l SSP/SP l'IJ)edld• J7/06/l9'f/, I 14 no ll'F •• 039.~8-
r~Lu i.1~1~ ,w Au1nk1.I Arth.- A~..o de Mar~ .n• 20"..0 .\ nJXDOS - Dmrito l.n4 iW. CO 133$0 DOA 
<idad,de Elias F3"s>o. f.sladoct.SloP•ulo•oSKrrt.irioSt, VAl.l)IR Alll'Or.10 OUARTE,bt';wlâró,dlVom;ulo,t~ 
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iclbttaJC«Ulnteor0tmdod~ (1 na fsareapro'4rOS0t tórioc QJPt cbdt:remria"°"t'ePl*OWmo20to/Ulli; i 
r...,..lld•ru~tb dlr« do <0111prttndJdnonlR 14/0l/2018t1• /0S/2l)111; (3) F,i,lç,loe....,.dos'"""1ll 
ct. dtmoril pen o blhlO 2 8/201 Fo, tntio cvtUUMtb • .- p:ira dlfl:lr os lnbolhuo. \Odo :olclo indicado P' 
- os,, ROS RTO 80 G 80 VEHTIIM ' l"" - • tr.lballlao a Sr VALD1R ,\!IT 10 UIJARTE. 
lnkioao tnbaltl~ oSe r tdtme receu qu.i foi K.<Onatb lhQ dtt prut:nça, aspcw1me:ntt pttprar.)d,ae :tUU!lt 
Pof•m<Apo,a1211in.lkb llalldo qu,se><h>,.mpn,s,n,,.ossub<mtoresdarotrUdadednçopjl>l,ocbl,póJ<t 
a A.nnnhltU van.btnt.n~ ·, r-te e d lib«-r..u, i~~nr~ di.s fornwltdidc-< pl'Clil.l'ttõlt no pL~ l&Dko 
afd&o86dJUt6.404/T6 :-. pmn $19'0cont11'-,r,or~v-,~••M,m 124,1 !lmrc:ma,tt F.tn gukh oStftl 
Prtsl&n1tsoll<llou >oS.n birio u,--àapres<Olaiiodortloronotbs<ottt.•••tl•hllldl's,adlftt" 
qu,io. ,pós aNl12, colocados pt1o Seolt<Jr l•m;,i,nr:,. 4- •p,>...d0< int,v,,lnlfl!r. • pnt' o""nlmkbdt. 
-,ultb fodnfomudo.., que '"• o bro dOo o IN<)Cbro,.. w eml'(tlid<,.., IJ/01/2018. ..._, nos ,ennos do 1 
14 ôo E,uaao SocDf os dtr nltn'ffl no (.tJIO ,u~ .a ~ .. rkl"(d UtrCIOIN. , .. ~'X ~ .. i w,r,v.iJ~ 
·~· dos .... prali<odo, , •/01/20 18 ... • 1__..tt ..,_ ,._ tm ·~ • .... mlrl<b Op<l)VOII 1 
111U1ni,old,de,,.~llós •• p:>mcnd t.:,a..,...i..po...,.-,.à~içind0<...-rnbrasd..lDlrtU 
d> totletbôo. t<ndo por - ..,....Jade ..io ..,..,.. • - IOllGES BOAVEliTI/ltA. -
d.-dado,t~portldor do;_adenudatk .. ll 1=1·,..,""""- 11/0l,/l'l'll,_, 
CPF/WPtobo .. 039-- ., •-atmo ~ ---W. lJ 1, 'C"'1d•~- ..... ,... • ._.i.-~ 
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ATA ~ O 

AwlO(doJ) ... do,>l<dtAplodo:201,kl9'0011ons.f"cldo4o<ltW.,f.,.,.._-.,.51o--1oro)llridja, 
AI nll AYl't\lu Ai1MM,pS&Q. rt9 ?.0?0,s.laC. Dutr1to ~ a, IJJS0..000. lstllll6 da Jlo ,--. l"llllnha_,. ffll 

AWc r....t,..,,..rdtárto. .. q"'11dadedt"""'1'C•urt,._...,_1rp,dl,._l1UDS/A.--cb 
..,....,. Rll20 P.wallG AllD MOllll,1Y !/A. o - J>. IDA iTUIA, 
mpmirlo, ,.._ do ...i.t. do-ldocle ot 13'"199-1SSP/$Pap,,lldotu111/06/1"'7,tcwnilo .. Q<f li' 
Olt,946Mt,711,-••-•A-Attllw~do ........ ,•M20A• I\JIIOOS-lk,.. r..i-w, 
CEI'- 131I0-009, .. ..-11o ,..,.v. ""'4odt S.""1o, •-Sr. VALllll!AH'IOHIOOUAJ!TI. bmlltkv, 
d...,n.tclo.,,npmitll.po,údo(da~dt-••S.172.DHSSP/SI' do~ J//YlflO h-• a,••· • l9.JS70.,.3• .......,.,. _ lAmldo 11, ... IL• I.Mnl: W4it • lloOW.. ....... • CD':USOO
JlO,, faldo.._.,.JOln, ........ o<dnldtdb• (l)-..re-rao .. t,ço-••~clo 
~..,.,lt,do,rl'f,n,a<r,o-da20l7. l'ol--•--4wfsr• -••-p:m 
"""4oott o Sr. R09QTO IIORCIS IOAVl!CTUM • pm R<f-,. .,_ allr, VAU>! ANYOIM llUA~U. O.ado 
Wóo""u>blllloo,oS..WPmldtolo-..qo,lol.......i,u...,.,._~pnp,n,11,,,..0llod, 
p<t,-iw•lllr1Nlidode.ffl11k..-q111,.,clu..,,........,_.,. __ tlo.-.W,....LP!'dtndo 
• A.U<Jnbltl, v,11 ...,.. .,i.,,.,. t "'1,hff>r, ~ dl1"'1uli.w.. ,......_ oo ,_.,.ro 6llk0 4" 
.... 16dlt.d'-404/76,__,pcnoMl,o,...WO,..parlv,lo • lclo .... m ............. li'l.!io.....,..._oS,,,.,, - .. -..... --Hio ............... ~ ..... "1.-•o.~• 
"""'1-rmm,a .. mrcl<lodc2017,o,q,llil.llp6,llllr•.-•Wb(lo --....-
:.çrw-.ados ~.,,e, ~ lffl:'!!!1m'lcb--. o '5tll~ ~ ofl!'l"fC'ft • P'1,Jn'I * pNIC:IJCU. 41W por ... vn. 
q,tt<to,.... ........... _ ...... _ _,,_ .. i,.w.,.,.io _ _..., .. , ...... _ ... .. 
.,.,dt,otldt!idot~M-por_Sqs,u,.,_ru!loo_lll-.-___ d.a 
i\Mtmt,l<lotdoS.wrStcnllrlo-

~NETS.A 
Nl~ 35.l00491.58l 

e l'I: i•~ I •"' 
ATA OI! ASSENIÚIA <DAI.~ 

MTA.IIOMMol!.OtA!,:tldelbrtlde211UslO;OO.....,u-lO(la)dt-.,cidadodeEll11F•Mll .. i.c.do 
da Sto hllo. na•- Ardiw "'-• • M....., n'lo:!o. Sola 1. DIJUilo 1-.w. CIP IUSO-OOO. CO!<VOCAÇÃO: 
~-·-.. , ... Mtlf> 12• dl Ule.6.404/76(1.tt dlOod•da-i-r ~ ~ l>2 u.srlJ.IÇ10: 
,._,,otaliâodt!loo~-•---•U...•P-._ QIIAUFKAÇÃOOOSPlll!S411<TES: 
St. llj)lllllTO- IOAVDfflJIIA,lnlllth-.....,~,.,.......àddlb 4t-4n•JJ.966.19'· 
1 Pfi',fllll<di4a,_l7f16/l9'7,-,oCl'f/l(P .... o•'Ol9.'1•6.6'1-70....,...,t-MA-Arlllw 
.......,...,_"2020,t.odo,.Dbv1<olo4wlllal,CW-dtillatf--oloSloP. CEl' ll.lSC,OQC>a•Sr. 
YALDIR All1'0lllO UUAATI. ......._., ...,...lrw, ~ portalo, cb <i<lulo de llltlllldadt oi !..172.237-9 SSP/st, 
nl)<dida.,.0.1/QZ/2012...,.,..,eoUf/MP_.o .. • IUS7.071-34.-.a4oioiclli.l!loA A-17,t"IJ.a, btlrm 
S><tde._de,lot'.M,, l!lobdodeSloP ... CD' IJSOO-llo.MISADtlUGt!ITf;P'rttidnta.llobo!u>""l"'_..: 
s.a.tlricrV,ld~ ... ..,.. Du.vt, Olll>eM llO()IA e oru,wço,.s: ..... - ... ---
~•-1111111tia-.... ~ 118-wN(OM\c.n,,,,,.,.y,,,-· 

RIUO PARKIHG AND MOBIIJTYS/A 
NIIIE: 3S300492056 

'""' 24.940.805/0001-83 

ATA DAASSEMBl.EIA GERAL PAAA APROVAÇÃ.O OE CONTAS. RATIFICAÇÃO OE NAHDATO, El.EIÇÃO E POSSE DA 
DIRETORIA 0A S/A 

Aas 14 (quaton,J dr. Nló dr. 2018, h 18 (dndlo ltora.sJ.., !lias F111>to. Estado dt Sio l'llalo, com foro furldía> na rua 
Awnld.l Anbllf Ã118USIO,a'l020,S.b C. OlstritolndllSINI.CEP 13350-000, ~dtSioP• lo.mioln!11..,•10A.trfmbltla 
r....1 Extra0Nl111Ano. ftl qualidade dr.~ t rtpl'60lllan!IS lepls da empr<ja RIZZO S/A. ónla xlóalsla da tmpma 
RIZZO PARl(JNG AHD MOBILJY S/A. o PrHtdtnlf Sr, ROBíllTO 80RGt:S ilOA bnll1em,, ~,.......io, .o, 
portador do dduta de ldtotldadt o• 13'68-199-1 SSP~ np,4ld1 til 17 /IHJ/1997, IMtrlto no CPF ot 639.946.648,70, 
mldtnle1 domlclllodo III AvtnldoAnhurA ...... de M....._ n• 2020 A• fUNDQS • Oistrltb Industria~ Ct'P: 13350-000, u 
CJ de f....ia.E>Llo!odtSloP•ulocoS<mW!Q r.VAUJIRA!ITOIIIODUARTE,brullm,,dlw,rdado,n,prcúno. 
ponador da cHuta delcknddld< n• S l7t237-9 SSP/SI' data dt optd~ 03/02/2012, latailo no Cl'F"'' • 19.7S7.078-
3• ruidmtt • domldlt.dol A...,ldo 17. nt: 1148. a.trro:Slllde -Rio O.to. SSo l'a•lo • CEI'; lJSOl).320, o flm de d.tfbmrt,o 
... l lfjtUlntaord<ar dodla:(l)ANtls•u ._.,. •• nutdríousc:onusdadirelotl.l mcmitw o blfofo2016fl0l7: (21 
CoavalldMu açAHdadln(o,t;, do p,r1odG COffljll'fflldltftlft l• /01/MS. l 4/0S/2018; (li •-olon••llhros 
da dirrtoria pon o lli!ola 2018/2019, F.- flll .. c:onsdbllda 1 ,,,... pm dlrip- os tnb>1hot, ltndo sido lndiado pm 
Pr~ni. o Sr, ROBERTO IIORCES IIOAVOOUM c pm ttmt,,ior OI IHbalbos a Sr. YAI.OIR ANTONIO DUARTE. D.Indo 

... 1nl>.!lbos,0S.n!lorl'tesiden:,,<tb...,..,qu,['111mn,datistldtpm.O?,ffJl'(ill pr,p,racbullltn~ 
polo,.... par, ui flnolídade, v,rlftcmdo-se q.,.tcachllnn,presentes ouubscnlom dolOUlld>dt., capklt IOdal. pod,ndo 
• An<mbltla nlldamtote UtlQlaM, • dtllbtrv, llld<peodtllltGIIIOIO du ~ pmaia,, "° paripo/11 .- do 
.,,..86dal.d6.40• /76,"""°'nttp,lllllsshocoottdooopuilv•fo .. doattieel2• desU-lei.Em'°"'kt&.oScftllor 
PresldenllO>Olic:llOU .. s.nfiorS<cr,t.lrfoqua........,•_..il\iGdottlt<,lrio •• 1; · cbt!ltdoria.m 
qqals, ap6s ,niflse, c:olotados tftl votl{Jo polo Stohot Prtsldtnte.lorant •..-.,to, lnte&nlmtnlt • por 111,anlnl!dldt Etn 
...,.W• foi lofonnadoaoc !ftUIIC8qllf•111ul,mdto and>lo lffJ< utl..,.i.toem 13/01/2018. tlW ... _dom. 
14 do EsutuU> Socl11 os dltttorts se m,n,,.,..., oo arg,, •tf • poae à .... dimorla. f.u.,. __.ria• coov•M4oçlo • 
•jlNl\'OÇIO dos , ... pmlcodos •- 14/01/2018 •~ 1 p- d.ia. P°"" em .. taçlo • URmbltla AP'fflU por 
11n>ntmidldt • ro!lft<oito dos, ... ,., ptrlodo lúpnmtndooodo. Em ,,sv1da. .,.....·st à Eletçio dos <Mmbros do Oir<IA>rl> 
do Jlldedadt, ltlt® por adam>!iO e un>nhaldade sido ,..1e11o o Stnhor ROBEIITO BORGES BOAYOfflJRA. brosltíro, 
dlvottlado. emptflàrto. por110dor da •la dt klalit I ll.96i.19'1·l SSl>/SI', r.:;,,dl:lól tll117/íll,/l'J97, lflSCflto no 
aP/Mf tubo n• Ol'l.9-16.648•70, mldctllt • domk11"""' 111 amúdl "'11!11T Aupffi>dt Monu. •• 2020A. corr,pltmnlo: 
fundo,. Olstr/10 lndmlr!OL ~ 1335lJ. Dl Cldado de Elias fa!ISUI, EslHo ilc SSo P•olo. poro o cargo do Oirt<or Pl'tfld<ull; • o 
Sonho< VAt.lll 11T . 10 DUAIIT bm\ltlro, dm!rciado. ,,.pr<l4rio. f'Ol'bdor da dd•b dt ídtntld;odo n• S.172.237-'I 
SSP/SP,data d,~ 03.0UOU • msajtD .. C,JfMF ,ob o n• 09,757.018-34. l'didtme t dofflldlbdo• A•. 17. •• 
11• 8, bairro Satld,, llo o,rv. Slo Paulo. CEP 1350().320 pm o ""I" ,t, Ontur Sffll destguçlo ,spoclflea. Os wmom 
lffltilOS 1 ... 111 posso no "º da prtttni. 11stniblál. e 6om hrmüdo< ele podtru par• pr•dar ll>dos ., dtm.111 ,tos 
>Odft.lrios , .odf9in- !l<fflÂrioJ po,a o -"'"'"""',,...º dQ pn,ru,,, dt «>l\>lill,!,lo. t,.,,, o 
c,impnm,111odet\'tnbuts~fomu,laduptlas,ll&Orill,Ju<01>p,tt111,s,pod<ndo11nd,COIISIJ1111r.....i.tinospan 
uftbl. O Sortbor Pmlden<t oftrt<t<I a polom aos pmtn1<s, q<1t por ,... ••r. qutdattm "°""'" soodo assim, ,.,..., 
~ ""P'"'°' os balhM ptlo ,...,. N'Ctldr1o à bmtlll'O da pmtAtl ala 'l'lf, depois dt l!dl t .-,,nda. lot 
w,oada por lodos. Segue11uassl!lalum do,Acloftiltu. Olrrtcns.Suhor Prtsldmtt daAs:sfflbltta ,doS<tllror1tofflrio. 

: 4.86.1. 1 
AT,I OA A.~ENDI.EIA GEMI. BXTRAORDINÁIUA DECOIISTlTU!ÇÃO D6 SUBSIDIÁRIA INTl:CRAL POR CISÃO PAflC.IAL IIA 

FO~MA Dli sociE!lAUEANO~IMA OECAPITAL F'!:O!Al,O 
A/li U (q .. toraeJ dlu do ~•d< j>ntlro <1<2016. 19:30 hut>s. .. cldtdtat lW.a ,,..,.._ BIiodo de~ l'loda,- íoro 
iurldk'ona ru;aAffllldl ,lrthur"-1,),u• 2020,Salo D. Oi Jilolndostn.l.Cb'P 13350.()00, Riudod<s.loP.auJo.r,anlra• 

é As<.mbl<la Ctnl tJlr l,m, " qo,o!hl>,J,, dr• . • ....,,......, • .,. 1t1!.a1s da ,mpresa lUZZO S{A. o S< 
R08U1'0 BORGD 80AVElll'UM. b, .. ,, ..... dovormdl,. •mpmjtio. portador da cidub dt id utld>d, ... 1:11 199-1 
SSP/Sl'...,..r,ca. tm 17/06/t997,lns<rftoooC/'Fn' 0399f6hl8 71),~•domtdi:odo na A-""""'~"' 
""'- •• 2020 A • FUNDOS DIJ\nW lnd•sttul. CEV· 13~. n.a ddad• de 1:tb, fauscct, &todo dt S1u p...io e o 
Staedirio!M-. VAW1 AHTOH1oou.urn,ltr.dJf.tJrol.-lá~41.I.J(l.Jmp"t":!.rtc. i)(ll'tir1or lrNhthl~rr!Ml,t~n•s. n 111. 
9SS?fSP"'"'de~qJj112/Z012,mocntonaCPf.., 419.757.117104 --•do1ulc!JlMlolAv .. ..s., "•• 11.a, 
S.lmr..S.ildo-JtloO...a.Sb P•\olo-ct:P, J3SOO.J20,•ftm clt ""1<t#IV.Ífflll 1m1u11ti<idl.ir,.fntopld.>...,,._ ~ /A 
com ,1 SfXIÜDOtNdnn do du11 A.1Ul1.11r 1 apn,v.aa propm.ucft.clsla ~;el d.tc:ocn~hi.1 t .tdna an qw • rtQQ .e-.: 
rflaz.TrMlo<ido m_..iopor.,._ pr_..,Jc,,..ur-, .. i.lJ. µ c!u,IUIZOS/ ''""" ,.s , , 
Pl<fflà dndW. dt ,.. 1»o:lm6nlo p1u • •"'l"HI RIVO bT S/A.n, lorm, dt svb<ldi.lri. fn1tp1. -modo,
INl!ff>doo poa1m6nlol1quld<>d#dnJld.,Ap.,,....,. .. od.t f'0'• .. •""14odo •-n~•m-da'1~,.,... 
da """"' .. 1Utto 11,t S/A. cujo "'llilal <OC.l.lL oo v.ilur de RU00.000,00 (dllknu.. ••li ttals) di>ldldo tnl Z00.000 (d-
mil aç<'lts onlôlWl.ls, numlwlU.U e,..,. mo, """'fo,I ....i., o l"i.laa~ ,umno ..lh>L, i,-1.. ,...._ 
õndldl.RIUOS/Aa .. rl•ldodefuodonam<nw"""••l"""~do"'J"""'d•..,....lt•l!io11U<~to-••ni..-.OI/Ct$P 
• ~IJ hdtnl). Algm ltfldo u HUI.Ut.4 SONI íof <IPfO\'aiJO por on;ehlmldlde t1r111 ult!~O dos wgulntft me mhra, ,_.,.. 
dlr,t , llOP~1t'l'O AOllC fl(lAVf,mJ"A, hruffftro. oltw!rd,dn, ,,.praírio. po<1"dot d, <9dob dt ldco!kbdo ,i, 
ll%11.19'1·l SSP,SPr;,q,tdfda,m 17/ll'o/19?7,,ma1to.,,CPf n•ól'>!l~6.Mll-70. mfdfflu•dónooli>don> A- ,
Aug .. todt Mon,cs,n• 202DÀ • fUNOOS • lllsttl(Olndusu;.t.a:P, llJS0-000. 11>dd,4,Jo EJ"' F.w>tll EAl>Jddt S1o .... 
pua o "'"" do .r,,...,. pn,slde""' , o ...,bor VAl,OIR ANTOIII!> IJUARTE. bmll,,m. L1,,tn:l,do. .,.pl'lld,l<>, pofbdor Ili 

ilia fdwta.,i.o' S,Jn.231.IJ / d.lu de r,wlt OVn?{l012•f•,mto""CPl'..-, • 19.757Q78,l • 
domlrillaJlo IAnnÍlll 17, n•: IHa S.lml: údt • lllo 0.n>,5)1) Paulo. CEP: 1,S00-320 par., orargo d•~
~ t1ptdllca. O. dtr.,..... d,..., ll<>1n 1nvett1dcio d, p<ld,r•• p<ro pratlrar lodot OI dl!mak .,.,. -
lldml_>ti_ ~ par• o-~ do f'<O'tS50 d <unstllulpo. - <omo par, o w-• 
~m,focb,Jormu~pd,M~ ~ 1w-~p0iikmdo.1.l"W con5 1•r ft\Pndl\Mrt~ tl\nh) 

klttv MJlkJ MU MullUlTY ~/A 
l<ll<E. 1S3<l11• '121l!'ob 

C!ü'J, ZH4G.81!5/0001413 
AT~ DAASSF.MRI F.IA GERAI. liXTl<AIIRDINÂRIA m, UlH~"11TUIÇÃO l)f.5UIIS1lltÁI\IA 1NTE1:RAL POM U.'iÃO PA 

FOR"A DESOCIIDlAllllAl!Ol<t"IA D1! CAPFTAL ~TJIAllO 
Aos I• (qu,wu)dbldomkdoju<trode :!Olto. < 2<•.30hont,n>cidadad• , F,....,,EuMto deSlo PauiO . .-
juridlal .. rw A•tnld;J Artbut Auau>IO. n' 2020. Sab 11, lllfflito lnd<~ CFP 13350-000, Eas.>do de lo Pa•lo. -
,. Ili .wcmbltt, Çtt,I • nil1>. n• q,.,r,d, .... d- .v!Mtm, • ..,.,... • .,., lfl;lls do •••pres.1 RIIZO $/A. • 
ROBERTO BORGES BOAVENTURA. !>l'ISDrlro, dl,'O<Cbd .. tJnf)N:1i,lo. portador dl Mlub de ldtntido<k n• 09681 ·I 
SSl'/$P,iq,odiila•m 17/06/t'l'J7. ln!tri!J>MCPFn'03'l9~MIJ.10, N'ofdtnlO e domkíll>dono ,. __ ar ___ 
Mor-. n• 2020 A • flJNOOS • lllmlto lndusm.tl, CEP, 13350-IIOO. 111 dd>d• d< m fJIOSI<\ Estado dt SAo p._ e 
s«redJio S,-, VAIJllRAIITONIO DUAATC.bl»:leb'o, dl1-.rd.ldo. ' "'P""<'rl•, l"'f!ac1"rd1r+<1ul> ll<ldHJl1d.>dt n• 1 
9SSPfSJ>dau dt•~ OJ/02/2Ql2tln,crilQooCl'l'ot: • 19,757.0J'll.J• mldfflt••clornlcfll.>dalAftlllda l7, U 
&lrro:S.údt • IUoClaro.S"' !'auto· OiP: USOl),320,afunde«m••••remun,, .. b>ldiiràlnt01V3,ld.>,..fll'ti,I Rta»S/J 
tOM • _,....lllf• t>fdtmdn dta.. AMtl'-vtaJ)l'O\ar ~ prapo-.t, d.düo p11rttaldaCOff'l~nhla1111 cbu tm 4t1Je aml<tr,e 

•JluL Tmlo sido Ullffl ·-por una • """""'"de ,,.;.,, p,,.J,l 11.i """"'"r,., !U1.20 'S./ " "'. 
J)lll"""1 dnclida de 1tU pml..O.lo P>f• • ,mpma RJ7,ZO PARIJNG ANO IOBIUTY S/A, na formo de u. 
m•otendo. poruntx>, ln.alterado o parnm6nio liq•!do 4' cv,did.a, Apn,vor•m •Inda por •••nll1lld><k • ~ 
"""1mnda dslhp,,rdal do .,.pr.,. Ri= Pmlas •ocl Uy'S./" cu,oap.,l,od.,Lao k>rdt IU1.llOO.tMl. 
(Wllmllblockrul<)dlvidi<lo•m LOOOOOO(ummllhJo}d, ~ont1Rán,~Mmonanv>, ,...,.,.i,,, - .. 
dai f.fflpt"tsa f\lbsa1lo integr.,lMt-Gt• ptlA CompuhQ. ancUcSa., All.7.0 S/A • ler ,nlda de f'-ndanauncnto CO'IIII • ~ 
rqilffil de <'IINbllQ!io llOl 6"Jlo_...n .. , (JIJCl:SP, - Folkrol},....,. ndo ......... s«i>l foi_,.. PI 
IIIWlUlll <e""'d~~ .. •-sulb ...,,._poY> od10-ROIJEl\T080RCtSBOAVENTURA.bmlltlro, 
,,.~.,..,.....,, da cfdut. dt ldtnlldtd< o• 13'168.199-1 S'>P/S, apod,da .., 17/04/19'17, 11i<trt1o .. ~ 1 
039,946.6• 8-70, resldc,ott O doollclllodo na A, ulda ArthOI' Au~utto de MM n• 2020 A FU!l!IOS - Doot11to 
C6P: 133-. oa dcbd< de Elià F• ... •• EitMlo de~ P...,, pon o .,.,,., cio dimor pttslJeote t o MMOr V 
A/lTOH:0 DUAITT1!. bmi!<lt11, dhw.JM!o. t::iprt>lrfo, I" tl,,r,tt,, ~ lub ,t hkol n• 17l.2J7•9 P/SP 
•.qltlii!ào00/01/2012• hs-riloflOCPFn~ 419757.078-34 r<>k!<ntud..,ldlladoâ Affrud> 17.n': li e,""" 
Jllo Clato, SJo Paulo-CEI': J3500-J20jlilr> oargo d< clfn,tor>tm dnfgoaç)o ,sp«lfl<a. O.dlr,.,... ,Ir IQI lkt11 to 
d,'pocletttp,r. rnorbrtodoto, deni•k ,.,..,.,....,, ..to~nittroll..,.,_,.., I"'"' o o<<•~ da """"° 
decomtl~bem"""°p.ar.JOQ11~Qf'c-v•1n"'"'i ~l\~funr~ .. pe:~11i;t o,1,d;'1"4-s ('l:tff1J"'t:Ml•~'I 
IU1lda-trmand,,'6tloop,ro1Unu, 

RIZ20 PROPAGANDAS/A 
IRE: 35300491S99 

CHP): ~l-73 
ATA DA ASSEMBl.EIA GERALEXl'RAORDIHÃRIA OE COHSTITI.IIÇÃO OE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL POR CISÃO PARCIAL 

FORM DESOCIEDADf O~IIIADfC~PITAI ftCHAllO 
Aos 14 (qllitone) dias do mês de J.ncro de 2<116. às 18:30 bom, na ridl:!e dt El.as F1U!tll, E.ltado dt ~ hool. 
luridlco na l'Ui Avtnlda Arthur AugiistD, n1 20lll, ~ B, lllstntD lndostnal, CEP 13350-000, 6sUdD de Pulo."° 
St tn1 Aurmbltia Gml ~ oa qU1I dt idocl.,w e rop. 'ill.r.t.. ~Is da tmjlm:I P.J!ZC S/.'. e) 
ROBERTO BORGES BOAVEN'IURA. bia.<ilew. di\'orciado, empresário, ponador da ®.Jb de ldtntubd! n1 13. 19' 
SSP /SP tXjleduia em 17/06/1997, instr!to oo CPF n1 039.946.648-70, resldtnre e domlo1iado oa Avenida Artllllr Aaguslll 
Moraes. nt 2020 A - FUNDOS - ~ruo lnduslrla~ W: llJSO·UilU, n.i dd* Euas Fi o, " - ,.., 1 

~rio Sr. VALOIR ANTONIO OIJARTE.brulleiro, dtvoráido, emprtsirio. po,,ad« daddub de idtntidadell' 5172.Zl 
95SP/ PdaQde~03/02/2012unscntoooCPFn':419,757.078•31 residentudomíalbdoiAmúda 1 .n•. 111 
~rro:Salide-RioCbro,Sio Paulo-CEI': 11500-320,s fimdmosutufttm uma subsld!im ml!gril fii resal!lll.ú 
com aseguillteordem dodia· AnaLsar eaprovara propostadedsã-0 pamil da compinhlae a dau em que adsiio~ 
cll= Ttndosidoasslmapl'OVldopor u,unimKl.1do 3Jnll'OS':I dtn!ãnpa!dJlda ml0S/A.aa1 
partth dndldi de !til pallim6nlo para a empresa Rl7.ZO PROPAGANDAS/A. na fuma de subiodlá,a -,ai. 
potUnto. lnaltmdo o patrimô1110 lfquldo da àncbda Aprmram ainda por urwunud.dt • CIIIISlitlipo ea ~ 
asãoparcw da empresa Riz.w Prupag.ad..5/,\, .jo.:.çlial;o.-1.l,no,'Jlcr dtR!25MOll.OO( · 
dlfldido m 250.000 {d11U1UDS e cinquenra mll) de açws ordúdrLtt, nomioatiru e valar !tido o lllpiUI 
tl!IPtt5I sublcrb fnteiva]rntntr pda Companhia anJida RIZZO S/A a ter mlao dt lmidonamemD roma~ 
rtgistrodtconsutuiçjonoslllgãorompetenlesOUCf.Sl'•Ret•õft:dml).A m .iesra · sod.1/u. •;,;.-.,. 
unanimimdt com eleição dossegwntts membros para I diretora: ROBWO BORGESIIOAVOOURA, brasi1rito. tivordl 
mpmário, pomdor da ddvla de idenlldade n• 13968.199-1 SSl'/SP ~.., 17/0ó/1997, rnscr,tt) no 
039.946.648-70, mldenre e domirilbdo oa Al'l!nid.l Arthll' A"&IIIIO de Moraes, n1 020 A • RINOOS - lnsm1o 1 
CEI'; 13350-000, na tidade de El:.u faUSIJ). Estado de Sio Paalo, pm o cargo de dmr pr!Slden1t e o seab« VA~ 
ANT 10 OUARTF.,, bra!Jleiro, diVl)l'Ciadn, empmll'k!, port.ldor da ttdub de identidade nt S.tnl37 ·9 SSP /SP 
exped~o03/02/20Ue Inscrito no CPF n•: 4l9.757.071l•34 rtSldeotee dom!cimdo l Avenld.t 17. nt, l 148,8all1'0!5.:l 
Rio Claro.São Paulo· CEI': 13500·320 para oaigo dt dirtlDr sem de$!gn1Çâo ,IJ)e(llica. Os dimCrtSe~os!iQm · 
depodtttsp,1npr,itiart · osdt. • 1~.odedrtll$eadml•· ,mnett5.tlri0\'pmo1comp211hamcn1odoproo 
de coasti111~~. btm como de f\'entuals e11géncias formuladas pt!Hautmid,ldos compettartS podf 
ainda c.onstiluir mandalários 
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78781114960 
SP872'80283 

tf !I • SÃO PAULO • til 

Q Autenticação Digital Código: 95821911209426599293-1 
~ Data: 19/11/2020 12:10:09 
ii Valor Total ão Ãto: Ri 4,56 
~ Selo Digital Tipo Normal C: AKS00647-HOXO; 

Cartório Azevêdo Bastos 
Av. Prnldent• Epttâcio Pessoa .1145 
S.iu 1,,1 Üv:i. ê1111,.Uu, J\Hu Fin-auo • ni 

(83} 32,4,C,-5'04 • cartorto@azevedobastos.not.br 
https:/lazevedobastos.not.br 

~~ 
dr . .,. 
-~ . 
l!I . •.. Bel Vélbe< /'Zev n nda Cavalcantl ~ 
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RIZZOPARK 

REGULARIDADE 

FISCAL E 

- TRABALHISTA 

RIZZO PARKING ANO MODILITY S/A 

Rua H,m,,ta, n' 371 , sal.:, 03 Ccnlro lndo1 alubo/SP CEP 13 330 665 .. "" RIZZO Nl:.T (p)" ftlZZO 
CenlraldeAtendmento ~l~ZO 11 ,,,,, 11 ,,,, • ~ ,,,..,.,,, 

~ 0800 672 ?260 ate-nd me-nto@r1tzopi,rk ng com br W\YW r-12zopar~1ng com br 



01/06/2022 11 :37 

-

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

24.940.805/0001-83 
1 MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ~;;~i,~~~~RTuRA 

1 liAUA~ l l'<AL 1 

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RIZZO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
C'1 ..,., • nn e_..__; ______ ,._..,_,._:_•••--! .J4 •• <J-1-vv - ~~l-0\,IVIIOlll'GIII.V YV YVf\,UIV~ 

1 CÓDIGO E DESCRICÃO DAS ATIVIDADES ECONôMICAS SECUNDARIAS 

PORTE 

DEMAIS 

li :Ht~~! : ~:~~l~:~~~~~i~~~~~r::a~:: ::::::::ntos da 1:ür..inação a sinalização ar.. .;aa públicas, portos a 
aeroportos 
42.11-1-02 • Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

1

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 
52.40-1-01 • Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 
52.40-1-99 • Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

205-4 • Snr.iecfade Anônima Fer.hacb 

1 LOGRADOURO 

I RHUMAITA 

LI -~;-~_33_0_-6_6_5 ___ __.I 1 ~A~~K~~~ 1 KífÜ 

ENDEREÇO ELETR NICO 

CONTABILIDADE@GRUPO-RIZZO.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) ..... 
j SITUAÇÃO CADASTRAL 

IATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÂO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

1 NUMERO 

l 371 

TELEFONE 

1 COMPLEMENTO 

1--

(19) 3821-7200/ (19) 3014-8070 

j DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 06/06/2016 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ... _ . 

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

Emitido no dia 01/06/2022 às 11 :35:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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-

M!NISTÉR!O DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
cc::nc::OAIC e:: À nÍ\llnA ATI\/A nA I IMIÃt"\ 
1 ---· "''- - ,-,. -· W ,...,,, ,-,. 1 1 '9',..,, ....,,, -· •• ,,""" 

Nome: RIZZO PARK.!NG AND MOB!UTY $/A 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 

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 oela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos term~s do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubr~ 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 n° 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 n° 1. 751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 13:23:42 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/11/2022. 
Código de controle da certidão: 98DB.FB15.612C.BCEE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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01/06/2022 11 :59 Prefeitura Municipal de lndaiatuba 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba 
Secretaria :M:unlcipal da r azenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CPF/CNPJ li 24.940.805/0001-83 li Validade li 01/07/2022 

Contribuinte IIKJ.LLU r'AKK.lNu ANlJU MU.l:HLll Y "::,/A li LLM li i5i.078-3 

F,ndereço !IR HTTMATTA 171 GAT .PAO C.F.NTRO- C.F.P 1111066'i TNDATATITRA SÃO PAlJT.O 

Certificamos, para os devidos fins de direito, que não constam débitos de tributos municipais, mobiiiários e 
imobiliários, em nome do contribuinte acima especificado. 

9essalva-se o direito de cobrar, posteriormente, quaisquer débitos que venham a ser eventualmente apurados. 

Certidão online, EMITIDA GRATUITAMENTE, autorizada por meio da Portaria N.º 002/09 de 12 de 
fevereiro de 2009, da Secretaria Municipal da Fazenda. 

Para verificar a autenticidade desta certidão acesse o site: http://www.indaiatuba.sp.gov.br 

Autenticação: 4C3A.88Al.4DB7.559E 

lndaiatuba, 01 de Junho de 2022 

-

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/certidao-de-debitos/ 1,41 
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01/06/202211 :41 Prefeitura Municipal de lndaiatuba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

Secretaria Municipal da Fazenda / Departamento de Rendas Mobiliárias 

DECAM (Declaração Cadastral Municipal) 

C . C.M .: 151 . 078-3 

Contribuinte: RIZZO PARKING ANDO MOBILITY S/A C.N.P.J. : 24.940 . 805/0001 - 83 

Data de Abertura : 12/09/2018 

Endereço 

Endereço : RUA HUMAITA N. º 371 Complemento : GALPAO 

Bairro : BR CENTRO CEP : 13330- 665 Cidade : INDAIATUBA UF: SP 

- Atividade : ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS ; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS , PRAÇAS E CALÇADAS ; 
MONTAGEM , INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS , PORTOS E 
AEROPORTOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS ; ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS ; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS , PONTES , 
TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS ; OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISAGEM ; 
REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO ; ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANPORTES AEREOS , EXCETO 
OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM . 

Área Ocupada : 120 . 40m2 

Validade AVCB : 19/02/2024 

Escritório : EVAIR ANTONIO DE 
SOUZA 

Informações Gerais 

Área Linear : 0 . 00m Solo Público : 
O. OOm2 

Horário de Funcionamento : 
NORMAL 

- ISS: 702 EXECUCAO , POR ADMINISTRACAO , EMPREITADA OU SUBEMPREITEIRA, DE OBRAS DE 
CONSTRUCAO CIVIL , HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS 
SEMELHANTES , INCLUSIVE SONDAGEM , PERFURACAO DE FOCOS , ESCAVACAO , 
DRENAGEM E IRRIGACAO , TERRAPLENAGEN , PAVIMENTACAO, CONCRETA 

ISS : 1401 LUBRIFICACAO , LIMPEZA , LUSTRACAO , REVISAO , CARGA , RECARGA , CONSERTO , 
RESTAURACAO , BLINDAGEM , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS , 
VEICULOS , APARELHOS , EQUIPAMENTOS , MOTORES , ELEVADORES OU DE QUALQUER 
OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS , QUE FICAM SUJEI TAS AO ICMS) 

3.00 % 

4 . 00 % 

ISS : 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , INCLUSIVE 4 . 00 % 
MONTAGEM INDUSTRIAL , PRESTADOS AO USUARIO FINAL , EXCLUSIVAMENTE COM 
MATERIAL POR ELE FORNECIDO 

ISS : 2201 SERVICOS DE EXPLORACAO DE RODOVIA MEDIANTE COBRANCA DE PRECO OU 
PEDAGIO DOS USUARIOS , ENVOLVENDO EXECUCOES DE SERVICOS DE CONSERVACAO , 
MANUTENCAO , MELHORAMENTOS PARA ADEQOACAO DE CAPACID E E SEGURANCA DE 
TRANSITO , OPERACAO , MONITORACAO , ASSISTENCI A AOS O OA IOS E OUTROS 
SERVICOS DEFINIDOS EM CONTRATOS , ATOS DE CONCESSAO OU E PERMISSAO OU 
EM NORMAS OFICIAIS 

ISS : 1101 GUARDA E ESTAC I ONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRE AUT 

5 . 00 % 

2 . 00 % 

ISS : 2002 

AERONAVES E DE EMBARCACOES 

SERVICOS AEROPORTUARIOS , UTILIZACAO DE AEROPORTO , 
PASSAGEIROS , ARMAZENAGEM DE QUALQUER NATUREZA , CAP. " MOVIMENTACAO ,.OO%) 

~ https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/decam/ 11~2 
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O 1/06/2022 11 :41 Prefeitura Municipal de lndaiatuba 

DE AERONAVES , SERVICOS DE APOIO AEROPORTUARIOS , SERVICOS ACESSORIOS , 
MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS , LOGISTICA E CONGENERES 

ISS : 701 ENGENHARIA , AGRONOMIA , AGRIMENSURA , ARQUITETURA , GEOLOGIA , URBANISMO , 
PAISAGISMO E CONGENERES 

ISS : 705 REPARACAO , CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS , ESTRADAS, PONTES , 
PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS 
PELO PRESTADOR DE SERVICOS , FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS , 
QUE FICA SUJEITO AO ICMS) 

Identificação do(s) Titular(es) ou Diretor(es) 

Nome : ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA CPF/CNPJ : 406 . 067 . 388 - 94 

Endereço : 
RUA BENEDITO ALMEIDA , 157 
BR BELA VISTA 
ELIAS FAUSTO - SÃO PAULO - BRASIL 

-Nome : SILMARA GALERA PEREZ BORGES BOAVENTURA CPF/CNPJ : 065 . 278 . 648 - 09 

Endereço : 
AVENIDA ARTHUR AGOSTO DE MORAES , 2020 
VL DIST INDUSTRIAL 
ELIAS FAUSTO - SÃO PAULO - BRASIL 

Nome : THIAGO FERREIRA BALBINO CPF/CNPJ : 357 . 681 . 958 - 40 

Endereço : 
RUA JOSE DA ROCHA MARTINS , 23 
LT LOTEAMENTO SHANGRILA 
VALINHOS - SÃO PAULO - BRASIL 

2 .00 % 

3.00% 

Data/Hora de Impressão : 01/06/2022 11 : 40 : 03 

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/decam/ 21~3 



Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp 

Início Consultas Atos de Oficio Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento 

-

-

,.. _ _ ., .......... ., .... • ..... 
..... , JJJ,_,_,,._,_, •. .,,,h.._.o..., 

CNPJ: 24.940.805/0001 -83 

Nnmfl Em!)rtuUll r b,I : Rt77n PARl(1~(.; ANO MOFHI TTY C::./ A 

lm!)(imir j 

Data da Ins crição no E.atado: 06/06/2016 

Regime RFB: RPA 

Empresa - Geral 

Nome Empresarial: RIZZO PARKING AND MOBIUTY S/A 

Naturez.e Jurfd iQ: Sociedade Anônima Fechada 

Data início da Atividade: 06/06/2016 

CNPJ da Matriz: 24.940.805/0001-83 

Porte: Demais 

Caoital Social: R$ 5.176.827,00 

Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO 

1 

l Regim e Especial de IE Única: N3o 

065.278.648-09 

1 
l 

1357.681.958-40 

1 1 

1 1-
1 

40fi .Of'.7 "\RA.q.t 

1 

Participantes 

SILMARA GALERA PEREZ BORGES BOAVENTURA Diretor 

Logradour-o: - R DANTE ANTONIO CARETA 

Nº: 150 

CEP: 13.331-655 

Município; INDAlATUBA 

Telefone: (00)0 

e~mail : 

THIAGO FERREIRA BALBJNO -

Enderece, do Participante 

Diretor -
Endereço do Participante 

Logradouro: - LOT RUA JOSE DA ROCHA MARTINS 

.... . ~ 
CEP: 13.272 ... 24 

Município: VAUNHOS 
- ------ --- ---

contato do Participante 

Telefone: (00)0 

e-ma;:: 

R.ORFR.TA MR.<::FC. PFR.f7 R.nA.VFNTI IRA Pf"pc:;Jf'ipntp 

Endereço do Partici pante 

Logradouro: - R DANTE ANTONIO CARETA 

Nº: 150 

CEP: 13.331-656 

l'IUn1cípio: J.NUA..I.A I Ut,A 

contato do Participante 

Telefone: (00)0 

e-mail: 

Data Início do reg ime: 06/06/2016 

Reg ime Especial de IE Náo 
Única par Municíp io : 

0-...... -1~~- _.., - .: c:: ....... 1 .. 1 

º·ºº % 

Complemento: ALMSTALDEM RESIDENCE 

Bai r ro : ALTO DA BELA VISTA 

UF: SP 

Fax: 

0,00% 

: võõi ,-. \~.-...::;:,.!v; 

Bairro: JUREMA 

UF: SP --
Fax: 

º·º" 01,,, 

Complemento: AMSTALOEN RESIDENCE 

Bairro: ALTO DA BELA VISTA 

Ut" : '" 
Fax: 

06/02/2020 

1 

1 

06/02/2020 

1 

n,;_1n1nn,n 

1 

! 

l 

_________ Estabelecimento - Ger_a:_1 __________________ ,... ______ -1 

Nome Fantasia: RTZZO 
,-,..a, ,.. , .. , nAn.onS.lf'\l'VH _c:,-, 

IE: 353.352.340.118 

NIRE: 35.3.0049205-6 

Situaçl o Cadastral : Ativo 

Tipo de Unidade: Unklade produtiva 

....__ _._ T-~..-~;e- _.., C:C-.-11 ... o n4:.lt'IC::/-,t'l1C:. 

Data Inicio da IE: 30/08/2018 

Data Início da Situaçl o : 06/06/2016 

Formas de Atuaçlo: Estabelecimento 
) 
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-

-

Subatituto Tribu~rio: Não 

CPR: 1200 

CPR-ST: 

CNAE Principal: 52.23-1/00 - Estacionamento de veiculas 

Trlbutiirlo 

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

•2.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e ca lçadas 

43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação e sinallzatao em vias públicas, portos e aeroportos 

52.21-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços 
retadonados 
52.40-1/01 - Operatao dos aeroportos e campos de aterrtssagem 
52,40-1/99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação 
dos aeroportos e campos de aterrissagem 

81.30-3/00 - Atividades paisagísticas 

95.29·1/05 • Reparaç~o de artigos do mobiliário 

DRT: DRT-05 - CAMPINAS 

Contablllsta 

CRC: 1SP299095/D-7 

Nome: BRUNO OZORJO DE SOUZA 

Data Início d:S~~~-~
1
•~~:'c,~ 01/07/2021 

Situ;açlo Cadastral: ATIVO 

Deade: 06/06/2016 

Data Inicio da CPR: 01/11/2016 

Data In(cio do CNAE Prin. : 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Dabt Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec.: 06/06/2016 

Data Início do CNAE Sec,: 06/06/2016 

Posto Flscal: PF-10 - CAMPINAS 

CPF/CNPJ: 368.920.058-02 

Endereço e Contato Preferenciais do Contablllsta 

Tipo: Residencial 

Logradouro: RUA AMEUA SELBER MILANEZ 

Nº: 338 Complemento: 

CEP: 13.860-000 Bairro: DDSANJOS 

Municíp io: AGUAI UF: SP 

Telefone: (19)3652-1413 Fax: 

e-mail: bruno_.soz@yahoo.com.br 

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilistél 

Tipo: Residencial 

i..U\I, • Üuu1 u ; "V"" ,..,.,e~,.. ::,cL.Oc" ,.,,'-"''"e'-

Nº: 338 

CEP: 13.860-000 

Município: AGUAI 

Telefone: ( 19)3652-9093 

e-mail: bruno_soz@yahoo.com.br 

Logradouro: RUA HUMAITA 

Ng: 371 

CEP: 13.330-665 

Município: INDAIATUBA 

Referência: 

Telefone 1: (19)3821-7200 

Fax: (19)3014-8070 

Endereço de Correspondênciil 

Logradouro: RUA HUMAITA 

Nº: 371 

CEP: 13.330-665 

Município: INDAIATUBA 

Referência: 

Endereço do Estélbelecimento 

Contato do Estilbeleclmento 

Complemento: 

Bairro : DOSANJOS 

UF: SP 

Fas: 

Complemento: 

Bairro: CENTRO 

UF: SP 

Telefone 2: ( 19)3014-8070 

e-mail: CDNTABIUDADE@GRUPD·RlZZO.CDM 

Complemento: 

Bairro : 

UF: 

\ l 

, 
~ ~ 

~ .7 
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t aria da Fazen Secre 
de São Paulo da do Estado 

Versão: -4.09,0 



-

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

r.~rtirUin N~n~tiv~ ri~ n.6.hitn~ Trih11tilrin~ 
--·-·--- ·•-;i-•• · - -- ---·--- . ··----··--

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

rr-10 1 Q,,c-o· ')11 0111'1 Q/'\i:; 
""'' 'li \J L.JYV- • "'-Õ• '-' ' V • VVV 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabiiidade da pessoa jurídicaifísica 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 
aqueia acima informada. 

Certidão nº 36730650 

n1 tnR/?n?? 11-,;i:;-?,; 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 d 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentici 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov .br 

Folha 1 de 1 

(hnr,::i rl<> Rr,::i~ í li,::i \ ,··-·- -- ____ ,,,_, 

2013. 



Secretaria da Fazenda e Pianejamento do Estado 
de São Paulo 

Déb:tcs Tr:butãrh,s Nãc !nscritcs na Dh . .'!da Ativa do Estado de São Pau!o 

CNPJ : 24.940.805/0001-83 

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 
m::ih-i7/f1li::il ::irim::l irl,::mtif1r::irln ,,,_ ... , ,_, ····-· _...,.,,,,_ ·--••'-••· .... ---· 

Certidão nº 

n .......... .... ....., ,.. ....... ,.a.,... ,..._...;, ........ ~ .... 
UOlCl O I IVI Cl UCI ÇI 111.:,.:,av 

22060011896-54 

01/06/2022 11 :55:36 

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
................ -"- ,e ____ ... _ -- --·· .__ ,,,,,,,,,,,,_.,, ... ,cu.c11ua.~ ... ~UY.UI 

Folha 1 de 1 

K 
~ 48 
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01/06/2022 14:27 

-

Consulta Regularidade do Empregador 

~-✓-lta_~II ~ _ '_Pl_P_ m_ r ~ 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 17.451.73710001-23 

Razão Social:URBA DESIGN PARA CIDADES LTDA 
Endereço: R VINTE E QUATRO DE MAIO 761 / CENTRO / INDAIATUBA / SP / 13330-

060 

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 Service - 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:31/05/2022 a 29/06/2022 

Certificação Número: 2022053104233690703862 

Informação obtida em 01/06/2022 14:25:48 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce



!?ODER .TTTnTrT li o T(\ 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 
Certidão nº: 17466189/2022 
Expedição: 01/06/2022, às 14:31:16 
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

- Certifica-se que RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.940.805/0001-83, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 0 12.440/2011 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 aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
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 execut 

Ddvidas e sugestôes: cndt@tst.jus.br 
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RIZZOPARK 

- ,,.,, 

QUALIFICAÇAO 
A 

ECONOMICO-

FINANCEIRA 

RIZZC PARKING ANO MOOILITY S/A 
Rua H,m, ,tá, n' 371. •~l~ 03 Centro lnda,alubo'J/SP CE:P 13.330 66S 

Central de Atend m,nto iiizzo 
- ----····-· 

RIZZO Nl:T RIZZO 
1 t i '\ • 1 L • 1 1, 1 .\ 

i:- 0800 6'12 ?260 ª'""d me,nto@nzzop.:trk1ng com br wwwr-izzoparl-ing com br 
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01/06/2022 005i744iô0 

PODER JUDICIÁRIO 
............... 1 .. 1 & 1 ......... li,,.._ ... ,,,.. & P'lll. ....... ,.._.A .......... ""'~ ,.. ã ........... & t 11 '°' 
l l"UDUl'II-\L UC JU..:> l lyl-\ UV C..:> 11-\UV UC ..:>1-\V 1""1-\ULV 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO Nº: 7777995 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certiddü podeíá sei confirmada peia internet no site do Tí ibunai de Justiça. 

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
31 /05/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, CNPJ : 24.940.805/0001-83, conforme indicação constante do 
nArlirln rl f=l ~Artirl~n ********************************************************************************************* ,------ -- -- -··--- · 

, _ .. _ --~- ... -- --- _ ___ ,.. ___ ..,. ____ · ----"- -- _ ... _______ -- .............. ------ -· ··- ---- &-· 
L..:> l a \..,C I I.IUQU IIOU OtJUlllO UIUIIIOIIOIIICl l lC u.:, t.JIUVC.:>~u.:, 'C:a11 \.IUC Q t,JC.:,~ua \.,UJU IIUIIIC IUI 

pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
caàastraàos no sistema informatizaào referentes a toàas 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. 

N::in P.xistP. r .nnPx::in r.nm m 1::ilm 1P.r n 11tr::i h::isP rlP. rl::irlns rlP. instit11ir.::in n (1hlir.::i ni I r.n m ::i ··--- -·-·--- -- ·------ ----- , ---- , ---- ------ - --- - -- ------- -- ···---- --- :s - -- ,--------- --- ---·- - · 

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 

destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
às fii iais e poderá apontar feitos de homônimos não quaiificaàos 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. 

Paulo, 1 de junho de 2022. 

✓• 

0057744760 

1111111111111~1 Ili! Ili li RI Ili li~ 1111111 

~\/1 /, N 
/~~~'· -~. ) 

.• J 
/ .. ··. / 
'·
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade : RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 

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

Número de Ordem do Livro: 6 

CNPJ : 24.940.805/0001-83 

Período Selecionado: 01 no l:,noim no ?0?1 <> ~1 no f)o7omhm no ?0?1 

1 TERMO DE ABERTURA 

Nome Empresarial RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 

~ NPJ 24.840.i105tüúúl-tl3 

Número de Ordem 6 

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL 

Município INDAIATUBA 

Data do arquivamento 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 

14/01/2016 

<4 Aln41"'\i'\<4C 
l""tlV IILV I V 

31/12/2021 

82615 

- TERMO DE ENCERRAMENTO 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

_, ,_,_ ---- .. , 
Ul/"\"IV \.'.lCrv-\L 

6 

82615 

01/01/2021 

31/12/2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autentica . 
65.27.02.31 .05.07.34.1 E.38.52.0D.09.18.69.95.05.88.2E.AD.AE-0, 

c mprova pelo recibo de número 
ter os do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.0 ào Visuaiizaàor ~ Página i cie 1 ~ \ 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 
35300492056 

NOME EMPRESARIAL 
RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 

CNPJ 

24.940.805/0001-83 

Versão: 9.0.0 

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO -1 
-ivro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021 

NATUREZA DO LIVRO ,-,úMERO DO LIVRO 

DIÁRIO GERAL 6 

bDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

5.27.02.31 .05.07.34.1 E.38.52.0D.09.18.69.95.05.B8.2E.AD.AE 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME 
NºSÉRIE DO VALIDADE 

RESPONSÁVEL 

Diretor 40606738894 

r..nnt;:arinr ~AAQ?nn!iRO? 

NÚMERO DO RECIBO: 

65.27.02.31.05.07 .34.1 E.38.52.0O.09.1 
8.69.95.05.B8.2E.AD.AE-0 

ROBERTA BORGES 
PFRF7 ROAVFNTllRA 

BRUNO OZORIO DE 
::;uuLA:::Sot!!:!ZUUot!UZ 

CERTIFICADO 

119623389670820589 
26/06/2019 a 

250628064795964439 J!i/Ofü?O?? 
974 

409090175696053824 
11/03/2021 a RQO?!iAAR.~RMORQ114 

90 
1U/U::S/ZUZ4 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 04/05/2022 às 10:55:52 

,.....,..... ,. n ,. ,. r--.n r-1' r-n r-1"'\ n., 
vv.'+O.'+ 1.u.:>.ru.;.,u.ru.:::1'+ 
0C.B4.73.D8.A3.C5.3A.3C 

LEGAL 

Sim 

N8o 

Conside~-se aut'=-ntic...;:tdo o livro ç011tábi! ª(?V€"~ r€"fer~ f:\.5t'3 r13f.:'ibo. di..Sf-l'=""Sªndo-s~ a ~t•t~nti~ção d€' q•J'3 tr,3ta o art. 39 d-? Lei '1º 8 934/1Q94-
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº í .8üüií99ô, com a aiteração do Decreio nº 8.ô83i2ü1 , arts. -9, 39-A, 39-8 da Lei nº 8.934íí994 com a aiteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 

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

Número de Ordem do Livro: 6 

Período Selecionado: 

Demonstração Consolidada 

CNPJ: 24.940.805/0001-83 

Descrição 

ATIVO 

Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO CIRCULANTE 

- DISPONIVEL 

VALORES A RECEBER 

ESTOüuES 

VALORES E CRÉDITOS 

DESPESA EXERC SEGUINTE 

V/'\LU~c:;:, ~C:/'\LILJ'\VC:1;:J vU~ 1 U ,.-IV\L.U 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 

n, 1\ tl("'ITU, tõlo.4Tr\("'I 
11'1 V L..._, 1 IIV IL..1-. 1 V...:J 

IMOBILIZADO 

INTANG[VEL 

rntt-.lT/\.~ ni:: rru,.OC:f\.l~Af""'f"'\S::C I\.Tl\/1\.~ -- · ......... -- .... ..., , .............. •y- ........... 1 ••• ...... 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

nARJ(.;Ar.<"iF~ A r.1 IRTn PRA7n 

- P~-S~l~~T~;~ C·l;~U-~NT~ --

VALORES EXIGfVEIS A LONGO PRAZO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL ESPECIAL 

RESERVAS DE CAPITAL 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

RESERVAS DE LUCROS 

AÇÕES EM TESOURARIA 

RESULTADOS ACUMULADOS 

R$ 6.666 .789,48 

R$ 3.734.014,57 

R$ 320.1 07,04 

R$2 .541 .121,23 

R$ O,Oü 

R$ 72.786,30 

R$ 800.000,00 
_,..,..,.. ,.. 
M.,l) u,uu 

R$ 2.932.774,91 

R$ 213.929,05 

R$ 1.503.841,14 

R$1 .706,67 

R$0,GG 

R$ 6.666.789,48 

R$ 1.668 .581 ,52 

R$ 1 fifi/\ !'i/\1 .5? 

R$ 125.900,00 

R$ 125.900,00 

R$ 4.872.307.96 

R$ 4.603.133,84 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 29.485,48 

1<$ U,UU 

R$ 239.688,64 

c:,_4..., --'--··--............ ' ...,_ ... _ ._. ___ ... __ ..,_ ........ ---- •4 •• -- .... --- -···- ..................... · .... - --- ......... ------.. ·- --·- ~--·1.-..- .... _ ..... ,•--·-
L-~lC UV\JU11u::allV e; t,JOIU:; 111Lc;~1011u::; uc; C;:)\.,lllUIO':(OV \.,UJO OUlÇllll\.,O'J'OV .:,e \.,Vlllt,JIVVO t,J'CHV IC\.,llJV uc 11u111c;1v 

65.27.02.31 .05.07 .34.1 E.38.52.0D.09.18.69.95.05.88.2E.AD.AE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Oi 

Versão 9.0.0 do Visualizador 

R$ 11 .320.053,29 

R$ 5.849.875,96 

R$ 635.678,70 

R$ 3.815.008,94 

R$ ü,üü 

R$ 599.188,32 

R$ 800.000,00 

....,,,. ,.. "" 
r\,PU 1U U 

R$ 5.470.177,33 

R$ 314.839,06 

Olt ... "'I • ? 'lOO nc 
,,.., 1.L 1-.1 . ,c.. vv,v-.J 

R$ 2.627.200,42 

R$ 1.314.839,80 

R$ G,00 

R$ 11.320.053,29 

R$ 5.093.924,20 

R$ 5 OA::1 A?4,?íl 

R$ 405.232,40 

R$ 405.232,40 

R$ 5.820.896.69 

R$ 6.019.133,84 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 29.485,48 

l{!ij u,uu 

R$ (227.722,63) 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCI CIO 

Entidade: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 

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

Número de Ordem do Livro: 6 

CNP J: 24.940.805/0001-83 

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

D13monstração Consolidada 

-
Descrição Nota Saldo anterior 

(-)RESULTADO DO EXERCICIO R$ (1 .440.188,15) 

RECEITA LIQUIDA R$ 2.550.333,95 

RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 950.225,29 

SER'✓IÇOS PRESTADOS R$ 950.225,29 

(-) DE DUÇÕES DA RECEITA R$ (128.689,69) 

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (128.689,69) 

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.728.798,35 

OUTRAS RECEITAS R$ 1.728.798,35 

(-) CUSTOS R$ (2.250 ,60) 

(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS R$ (0 ,00) 

(-) C'/P R$ (0,00) 

(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS R$ (2.250,60) 

(-) CUSTO SERVIÇOS R$ (2.250,60) 

(-) DESPESAS R$ (1 .107.895,20) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.1 07.895,20) 

(-) DESPESAS ADM R$ (1 .078.155,80) 

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (308,35) 

(-) Dl: SP. FINDESPESAS FINANCEIRAS R$ (29.431 ,05) 

(-) Dl:SPESAS NÃO DEDUTIVEL R$ (0 ,00) 

(-) OUTRAS DESPESAS R$ (0 ,00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
65.27 .02.:11 .05.07.34. 1 E.38.52.0D.09.18.69.95.05.B8.2E.AD.AE-0 , nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

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

Versão 9.0.0 do Visualizador 

Saldo atual 

R$ (502.853,38) 

R$ 7.262.543,62 

R$ 3.877.884,37 

R$ 3.877.884,37 

R$ (538.472,64) 

R$ (538.472,64) 

R$ 3.923.131 ,89 

R$ 3.923.131 ,89 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (7.765.397,00) 

R$ (7.765.397,00) 

R$ (7.418.317,68) 

R$ (10 .178,14) 

R$ (336.901 ,18) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 
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ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADE 

CAIXA 
BANCOS 
APLICAÇÕES FINANCEI RAS 

VALORES A RECEBER 

CLIENTES 
DUPLICATAS DESCONTADAS 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 
OUTRAS CONTAS A RECEBER 

'ES 

OUTROS CR{ DITOS 

DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE 
VALOR REAL12AVEL A CURTO PRA20 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

VALORES REALIZÁVEIS LONGO PRAZO 

DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
CR{DITOS E VALORES 
TÍTULOS DE CAPITALl2AÇÃO 

INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO 

BENS 
IMOBILl2AÇÃO EM ANDAMENTO 

( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 

INTANGÍVEL 
( - ) AMORT12AÇÃO ACUMULADA 

ATIVO TOTAL 

;? 

~~ 
01 
--...,1 

2021 

5 .849.875,96 

635.678,70 

113.345,04 
185.304,27 

337.029,39 

3.815.008,94 

-
2020 

3 .734.014,57 

320.107,04 

181.468,09 

138.638,95 

2.541.121,23 

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

BALANÇO PATRIMONIAL 

DIFERENÇA " PASSIVO 

2.115.861,39 56,7% PASSIVO CIRCULANTE 

31S.571,66 98,6% OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 

113.345,04 100,0% FORNECEDORES 
3.836,18 2,1% 

198.390,44 143,1% CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR 

1.273.887,71 50,1% OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

-
2021 2020 

5 .093.924, 20 1.668.581,52 

2.349.S46,38 937.107,28 

2.349.546,38 937.107,28 

2.744.377,82 731.474,24 
65.825,13 37.985,26 

720.073,02 188.903,14 
2.286.870,29 2.007.04S,61 279.824,68 13,9% OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENOÁRIAS 328.645,95 149.228,34 

100,0% PROVISÕES 138.535,55 320.535,55 
1.304.308,83 384.835,62 919.473,21 238,9% CONTA CORRENTE 1.367.229,33 34.194,10 

223.829,82 149.240,DO 74.589,82 50,0% ESTOQUE TERCEIROS 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 56,60 56,60 

100,0% PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 571,2S 571,2S 
100,0% ADIANTAMENTOS 123.440,99 

599.188,32 72 .786,30 S26.402,02 723,2% PASSIVO NÃO CIRCULANTE 40S.232,40 125.900,00 
599.188,32 72.786,30 526.402,02 723,2% 

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 40S.232,40 125.900,00 
800.000,00 800.000,00 0,0% EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.000,DO 
800.000,00 800.000,00 0,0% CONTAS PAGAR 

100,0% OUTRAS CONTAS 382.232,40 125,900,00 

5.470.177,33 2.932.774,91 2.537.402,42 86,5% PATRIMONIO LIQUIDO 5.820.896,69 4.872.307,96 

1.528.137,11 1.427.227,10 100.910,01 7,1% CAPITAL SOCIAL 6.019.133,84 4.603.133,84 
26.547,78 21.027,93 5.519,85 26,3% RESERVA DE CAPITAL 

288.291,28 192.901,12 95.390,16 49,5% AJ USTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

100,0% RESERVA DE LUCROS 29.485,48 29 ,485,48 
1.213.298,0S 1.213.298,05 0,0% AÇÕES EM TESOURARIA 

RESULTADOS ACUMULADOS 275.130,75 239.688,64 
3.942.040,22 1.505.547,81 2.436.492,41 161,8% RESULTADO DO EXERCICIO 502.853,38 
3.633.326,94 2.043.977,98 1.589.348,96 77,8% 

100,0% 
1.006.126,52 S40.136,84 465.989,68 86,3% 
1.314.839,80 1.706,67 1.313.133,13 76941,2% 

100,0% 

11.320.053,29 6 .666.789,48 4 .653.263,81 69,8" PASSIVO TOTAL 11.320.053,29 6 .666. 789,48 

lloberta Bor,:es f'•re• Boaventura Bruno Ozório da Souu 
Cf'F: 406.067-388•94 cr-r : 3 611-HO-OH-02 
Ol,.tora P,esidente c - tador - CRC, 1S'299095/0-7 

DIFERENÇA " 
3.425.342,68 205,3% 

1.412.439,10 1S0,7" 

1.412.439,10 150,7% 

2.012.903,S8 275,2% 

27.839,87 73,3% 
531.169,88 281,2% 
179.417,61 120,2% 
182.000,00 -56,8% 

1.333.035,23 3898,4% 

100,0% 
0,0% 
0,0% 

123.440,99 100,0% 

279.332,40 221,9" 

279.332,40 221,9% 
23.000,00 100,0% 

100,0% 
256.332,40 203,6% 

948.SBB,73 19,5% 

100,0% 
1.416.000,00 30,8% 

100,0% 
100,0% 

º·º" 100,0% 
35.442,11 14,8% 

502.853,38 100,0% 

4.653.263,81 69,8% 
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RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/ A 
CN PJ : 24.940.805/0001-83 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

ORE 

RECEITAS 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

RECEITAS BRUTAS 

RECEITA BRUTA 

DEDUÇÕES 

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE VENDAS 

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS 

OUTRAS RECEITAS 

RECEITAS OPERACIONAIS 

RECEITAS FINANCEIRAS 

CUSTOS 

CUSTOS TECNICOS 

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

CUSTOS DAS MERCADORIAS 

DESPESAS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS OPERACIONAIS/ ADM 

DESPESAS COMERCIAIS/ADM 

DESPESAS TRIBUTARIAS 

DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS 

DESPESA TRIBUTARIA 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS 

PROVISÃO IMPOSTOS 

PROVISÃO IRPJ E CSLL 

PROVISÕES IRPJ E CSLL 

RESULTADO 
RESULTADO DO EXERCICIO 

RESULTADO EXERCÍCIO APURADO 

RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 

Roberta Borges Perez Boaventur 

CPF: 406.067.388-94 

Diretora Presidente 

-

2021 

7 .801.016,26 

3.877.884,37 

538.472,64 

3.923.131,89 

7.418.317,68 

10.178,14 

336.901,18 

502.853,38 

, 
f 

2020 DIFERNÇA 

3.921.228,99 3.879.787,27 

2 .186.569 ,06 1.691.315,31 

327.884,63 210.588,01 

1.734.659,93 2.188.471,96 

3.296.291,86 4.122.025,82 

9.196,66 981,48 

33.089,16 303.812,02 

254.766,68 - 757.620,06 

Bruno Ozório de Souza 

CPF: 368.920.058-02 

Contador- CRC: 1SP29909S/O·7 

% 

98,9% 

77,4% 

64,2% 

126,2% 

100,0% 

125,1% 

10,7% 

918,2% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

-297,4% 

100,0% 

58 
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RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A. 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Descrição 

Saldo Inicial - 2020 

(+) Ajustes de Exercícios Anteriores 
(+) Reversões de Reservas de Lucro 
(+) Lucro Líquido/(-) Prejuízo Liquido 
(-) Transferência Para Reserva de Lucros 
(-) Dividendos 
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital 

Saldo Final · 2021 

Roberta Borges Perez Boaventura 

CPF: 406.067.388-94 

Diretora Presidente 

Total 

239.688,64 

Bruno Ozório de Souza 

35.442,11 

(502.853,38) 

(227. 722,63) 

CPF: 368.920.058-02 

Contador - CRC: 1SP299095/O-7 



Descrição 
Capital Social 

Subscrito 
. - . -Saldo Inicial • 2020 

' 
4.603.133,84 

Aumento de Capital 1.416.000,00 
Ajuste de Exercicos Anteriores 
Distribição de Lucros 
Resultado Exerclcio 2021 

Saldo Final - 2021 

... 
,/'. 

~, 
~ 

O) 
o 

6.019.133,84 

Robert• Borges Perez Boaventura 

CPF: 406.067.388-94 

Dirator~ Pror;icfonto 

- -
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

IDEM . NSTRAÇ - , D MU AÇÕES D : PAT IMÔ 10 L QUIDO I f 

Reserva de Capital 
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial 

- -

- -
- - --

Reservas de lucro 

- 29A85,48 

- 29.485,48 

Ações em Tesouraria 
Resultados 
Acumulados 

239.688,64 

35.442, 11 

(502.853,38) 

(227. 722,63) 

Bruno Ozôrio de Sot1z.a 

CPF: 368.920.0SS.02 

Contai:lo:r - CRC: 1SP2.99095/0-7 

Total 

' 4.872.307,96 

(502.853,38) 

5.820.896,69 



-

RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A. 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 

Resultado Liquido do Exercício 

Depreciação e Amortização 

Outros Ajustes/ Exercícios Anteriores 

Resultado Liquido Ajustado 

Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional 

Créditos com Clientes 

Adiantamentos Fornecedores 

Outros Créditos 

Outros Créditos LP 

Estoques 

Fornecedores 

Adiantamentos Clientes 

Obrigações Sociais 

Obrigações Tributárias 

Outras Obrigações 

Passivo Tributário 

Caixa Liquido das Atividades Operacionais 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 

Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível 

Caixa Liquido das Atividades de Investimentos 

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 

Empréstimos Contraídos 

Integralização de Capital 

Operações Antecipadas 

Empréstimos Concedidos 

Outras Variações 

Caixa Liquido das Atividades de Financiamento 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercido 

Roberta Borces Perez Boaventura 

CPF: 406.067.388•94 

Diretora Presidente 

2021 

(502.853,38) 

465.989,68 

35.442,11 

(1.421,59) 

(1.273.887, 71) 

(526.402,02) 

(100.910,01) 

1.412.439,10 

123.440,99 

1.178.875,10 

710.587,49 

1.522. 721,35 

(2 .902.482,09) 

(2.902.482,09) 

279.332,40 

1.416.000,00 

1.695.332,40 

320.107,04 

635.678,70 

Bruno Ozório de Souza 

CPF: 368.920.058-02 

Contador-CRC: 1SP299095/O•7 



RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

1-RECEITAS 

1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços 

1.2) Provisão p/devedores duvidosos - Reversão/(Constituição) 

1.3) Não operacionais 

2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (Inclui ICMS e IPI) 

2.1) Matérias-Primas consumidas 

2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 

2.4) Perda/Recuperação de valores ativos 

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 

4 - RETENÇÕES 

4.1) Depreciação, amortização e exaustão 

5 -VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 

6 -VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERtNCIA 

6.2) Receitas financeiras 

7 -VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

8.1) Pessoal e encargos 

8.2) Impostos, taxas e contribuições 

8.3) Despesas Financeiras, Juros e aluguéis 

8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos/ Pró-labore 

8.5) Lucros retidos/ prejuízo do exercício 

2021 

7.786.411,14 

3.877.884,37 

3.908.526, 77 

4.336.187,13 

328.098,80 

4.008.088,33 

3.450.224,01 

422.885,61 

422.885,61 

3.027 .338,40 

14.605,12 

14.605,12 

3.041.943,52 

3.544.796,90 

1.774.443,78 

751.754,09 

1.018.599,03 

Roberta Borges Perez Boaventura 

0PF: 406.067.388-94 

Diretora Presidente 

Bruno Ozórlo de Souza 

CPF: 368.920.058-02 
Contador- CRC: 1SP299095/ O·· 



RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/ A 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ndices de Estrutura de Capitais 

Grau de Endividamento 

GE 
Capital de Terceiros (PC+ PNC) 

GE 
5.499.156,60 

GE 0,49 
Ativo Total 11.320.053,29 

Solvência Geral 

SG 
Ativo Total 

SG 
11.320.053,29 

SG 
capital de Terceiros {PC+ PNC) 5.499.156,60 

2,06 

Composição do Endividamento 

CE 
Passivo Não Circulante 

capital de Terceiros {PC+ PNC) 
CE 

405.232,40 

5.499.156,60 
CE 0,07 

Garantia de Capital de Terceiros 

GCT 
(apitai Próprio 

GCT 
5.820.896,69 

GCT 1,06 
capital de Terceiros {PC+ PNC) 5.499.156,60 

Imobilização de Capital Próprio 

ICP 
Ativo Imobilizado 

ICP 
3.942.040,22 

ICP 0,68 
Capital Próprio - PL 5.820.896,69 

Grau de Permanência do Ativo 

GPA 
Ativo Imobilizado 

GPA 
3.942.040,22 

GPA 0,35 
Ativo Total 11.320.053,29 

Índice de Independência Financeira 

IIF 
Patrimônio Líquido 

IIF 
5.820.896,69 

IIF 0,51 
Ativo 11.320.053,29 



RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/ A 
CNPJ : 24.940.805/0001-83 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ndices de Estrutura do Ativo 

Participação do Disponível 

PD 
Disponível 

Ativo Circulante 
PD 

635.678,70 
5.849.875,96 

Participação dos Estoques 

PE 
Estoques 

Ativo Circulante 
PE 

5.849.875,96 

Participação do Ativo Circulante 

PAC 
Ativo Circulante 

PAC 
5.849.875,96 

Ativo Total 11.320.053,29 

Participação de Credores 

PC 
Fornecedores 

PC 
2.349.546,38 

Ativo Circulante 5.849.875,96 

ndlces de Estrutura do Passivo 

Variação de Recursos Próprios 

VRP 
Patrimônio Líquido Atual 

VRP 
5.820.896,69 

Patrimônio Líquido Anterior 4.872.307,96 

Índice de Débito 

1D 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

1D 
3.149.610,22 

Ativo Total 11.320.053,29 

Índice de Participaçao do Exigível a Longo Prazo 

PELP 
Patrimônio Líquido 

PELP 
5.820.896,69 

Passivo Não Circulante 405.232,40 

índice de Participação do Exigível Total 

PET 
Patrimônio Líquido 

PET 
5.820.896,69 

Passivo Circulante 5.093.924,20 

lndlce de Participação do Passivo 

PP 
Patrimônio Líquido 5.820.896,69 

Passivo Total 11.320.053,29 

PD 0,11 

PE 

PAC 0,52 

PC 0,40 

VRP 1,19 

1D 0,28 

PELP 14,36 

PET 1,14 

PP 0,51 



RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/ A 
CNPJ : 24.940.805/0001-83 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ndices de Liquidez 

liquidez Geral 

LG 
Ativo Total 

Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante 
LG 

11.320.053,29 

5.499.156,60 
LG 

liquidez Imediata 

LI 
Disponibilidades 

LI 
635.678,70 

LI 
Passivo Circulante 5.093.924,20 

liquidez Seca 

LS 
Ativo Circulante - Estoques 

LS 
5.849.875,96 

LS 
Passivo Circulante 5.093.924,20 

liquidez Corrente 

LC 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
LC 

5.849.875,96 

5.093.924,20 
LC 

ndlces de Rentabllldade 

lndice de Giro de Ativo 

IGA 
Receitas de Vendas 

IGA 
7801016,26 

IGA 
Ativo Total 11.320.053,29 

Margem Operacional 

MO Lucro/Prejuízo oeeracional MO -502853,38 MO 
Receitas Total 7801016,26 

Cápital de Giro 

Volume de Recursos Aplicado a Curto Prazo 

VRACP - capital de Giro 
VRACP 

635.678,70 
VRACP 

Ativo Circulante 5.849.875,96 

liquidez dos Recursos Próprios 

LRP 
(apitai de Giro 

LRP 
635.678,70 

LRP 
Patrimônio Líquido 5.820.896,69 

Roberte Borees Perez Boaventura 

CPF: 406.067.388-94 

DiNltora Presidente 

Bruno Ozório de Souza 

CJIF: 361.920.058-02 

Contador - CRC: 1SP299095/0• 7 

2,06 

0,12 

1,15 

1,15 

0,69 

0,06 

0,11 

0,11 
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RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 

Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 
ATIVO 
ATIVOCUICULANU 

DISPONl81UOAOE 
CAIXA 
BANCOS 
APUCAÇOES FINANCEIRAS 

VALORES A RECEBER 

CLIENTES 
DUPLICATAS DESCONTADAS 
ADIANTAMENTOS DtVERSOS 
OUTRAS CONTAS A RECEBER 

ESTOQUES 
ESTOQUES PROOUTOS 

IMPOn os 
IMPOSTOS AECUPERAVEJS 

2021 2020 
5.849.175,96 3.714.014, 57 

6 35.67 .. 70 120.107,0f 
113.345,04 
115.304,27 111 .461,ot 
]37.029,39 131,631,95 

3.115.008,94 2.541,121,21 

2.286.870,29 2.007.045,61 

1.304.JCll,83 384.435,62 
llJ.129,&2 149.240,00 

599. 118,32 2.786.30 
599.118,32 72.716,JO 

OUTROS CREOITOS 100.000,00 I00.000,00 
DESPESAS EXERCK1O SEGUINTE 100.000,00 800.000,00 
VALOR lEALIZAVEL A CURTO PRAZO 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 5A70.177,33 2.932.n4,91 

VALORES REA UlAVEIS 
LONGOPRAZO 
DEPOSITOS E CAUÇÕES 
CRtf>tTOS E VALORES 
TITUI.OS DE CAPITALIZAÇÃO - • 

1.Ul,137,111.427.227,1D 
26.547,71 21.027,93 

211.291 ,21 192.901 ,1 2 

INVESTIMENTOS 1.1 13.29&.0S 1.213.29&,0S 

IMOBILIZADO 3.942.040,221.JOS.547.81 
ENS J.633.326,94 2.043,977 ,tt 
081UZAÇÃO EM ANDAMENTO 
DEPRECIAÇÃO 
MULADA -1.006.126,52 - 540.136.M 

INTAHGIVEL 1.314.839,80 1.706,67 
1 • I AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 

ATIVOTOTAL 11 ,320.0SJ,29 6.666.789,AI 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES A 
CURTO PRAZO 
FOA:NEa OORES 

2021 
5.093.914,20 

l .J49.546,38 
l.3-49.546, l l 

CONTM APAGAR l .744.Jn,12 
CONTAS A PAGAR 15.825, 1 l 
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 7J0.073,0l 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ 
PREVIOENClARIAS l JS.64S,95 
PROVISÕlS 1 Jl . .53.S,JS 
CONTA CORRENTE 1.367 .229,33 
ESTOQUE TERCEIROS 
EMP1USTIMOS E FINANCLAMEHTOS 56,60 
PARCELAMENlO O! IMPOSTOS 571,25 
ADtANTAMENTOS 123.440,99 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
VALORES EXIGIVEIS A 
LONGOPRA.ZO 
EMPtsTIMOSE 
FINANCIAMENTOS 
CONTAS PAGAR 
OUTRAS CONTAS 

PATAIMONIO LIQUIDO 
CAPfTALSOCIAL 
RESERVA DE CAPITAL 

405.2]2,40 

405.232,40 

23.000.00 

Jll..232,40 

5.820.896,69 
6.019.13],84 

AJUSTE OE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL • 
RESERVA DE LUCROS l9ABS,48 
AÇÕES EM TESOURARIA 
AUULTAOOSACUMULA.DOS 275.130,75 
RESULTADO 00 EXEROCIO 

PASSIVO TOTAl 11.310.0Sl,29 

2010 
1.'6&.S81 ,52 

917.107,28 
937.107,28 

731 .474,24 
37.985,26 

188.903,14 

149.228,34 
120.ns.s s 

34.194,10 

..... 
571 ,25 

125.900,00 

DEMOHITRAÇÃO D"S MUT"ÇÕEI DO PATRtMÕH~ ú0UK>O 
C•t>f\11 Soei.ti RtH rn AUtfYH .. Rff lllttóot 

o .. c,t~h 
Seldolnk\111 - HH 
~1»capr.a1 

Subeaflo de c..,lta lu.-0 AcUffluledos lotlil 
4.103.133,14 2UH.11 UIHl ,14 4172.JllT.H 

~ - OI' ~otos Anlit!UH 
DIMtibiçlode l uaos 

1 41800000 
3544211 

R-..i.do E•ettlc.>2021 1502 853 lll {502153 34) 
! · 1 .011.1 314 

DEIIIONSTRAÇAO 00 RESULTADO 00 EXERCICIO DfC 
RECErTA TOTAL 2021 2020 IIIETOOO IHDIR.ETO 
OPERACIONAl 7 801 011 213.921 221.lt FkaJtN de c.i.u ct.1 
RECEITA OPERACIONAL 3 877 38,137 2 186 5'>9 06 Atl'lld•dt-1 Ooereclou11 
'lECEITASANANC:tRAS l923 '31 e9173'.6S9n R•~o Liquido do Elttcldo 
1·1 DEDUÇÕES 0€ VENDAS 138 <n 6' 32714'63 °""-' ,.,,,.,,.,_ 
l• I RECIDA UOUIOA 7.262.543,12 3.Stl.S.U ,ll Nos Tr~ • Nk> PtgO:$ 
(·)CPV • . c>.:mAfJtlM E~A...._,,-, 

(•I LUCRO BRUTO 7 212 5'3,12 l.593.:S.U ,3! ~= ~~:c-:~liwi • ::;::~:rAAA 74t~81J;~~J~1~: c'::!!,vo~':=, 
l·JRESIATA009"4AHCEIR033690t.·8 33089.16 Q._.CO"lla.t.. 
l·)CUTRASOESPESAS ~ r.-..itar10i1 
t=) RESULTADO 00 A.f"rtll"MMQ, FYof".. t'bre, 
EJERClao -502 853,'8 25'.7H,61 Ou:ros ~ 

1502163,31) 
46~ tH66 

35 -4-4 211 
(f .42151} 

i1273H771J 

125.900,00 PROVISôES IAPJECSU • OutJoierttu.LP 
(526 402021 
(100910011 

4.872.307,N 

.,,._.,,,..,..,_ __ _;á!!!LW.a..-'il.!11.ll.l=-An~ 

J- ------,--,,=~--~ l,or·11"9dora 
mentotCbtt,ln - ·,124Ja.1~ 

123-'-4099 

1 17817510 
7l0Sl749 

-4.603.133,84 l~~:::....:==::~~l==~=:p~::Jlc~xa Llqu~~ 

29.48.S,48 

.......... 
S02..8SJ,J8 

6.666.719,Aa 

adquiridos pelos empregados 
até a data do balanço. 
n) As Despes;as e as Receitas: 
EstAo apropriadas obedecendo 
ao regime de competência. 
o) Apuração do Resultado: O 
resultado foi apurado segundo o 
Regime de Competência. As 

AIMdadH Oper1eloMl1 1 '22121 .35 
Fkm>1 dt t.h:1 dH Ati',ldadH ft IIWH t!NfttO 
~-Yrda do ltllcblWdo 
P.,_.n.o,-eo,np,ao. 
~ • lnlMIOivel 

~·"""~' c.lulilllltdodh 
AtMdadff de lnvntlMtfltot 
Ftullot deCMM dn 
Atwidldu cllFln, ncll1Mnto 
En,l,tlllffl01Conln-oot 
lnlegtllliuçloCNCutll ~--CIIDUq~ da• 

12 902 '82 03) 

f2toU120I) 

27V 332 4~ 
1 41600000 

1195.332,40 

r----- -------------'-------------------1 receitas de prastaçio de serviços 

AtlvlNdH d9 Fine!KUimtnlo 
V~Uq~deCeiu • 
Equtv, i.m., • c,1 .. 

Caua • Eqwvtiltft!U de C•IP no 
lnicioc6oE.wrck.lo 
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

NOTA 1 · CONTEXTO OPERACIONAL 
A RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A é uma 
empresa que tem por atividade prepond.,_ 
ranta o astadonamento da vefculos garantin
do o bem-estar, segurança, prevençjo, 
cuidado, proteção, lnformaç.\o e comunlca-
çio, valorlundo sempre o bem comum e a 
vida. Foi fundada por Roberto Borges 
Boaventura em 14 de janeiro de 2016. 
NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO 
CDNTÃBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 
2000) 
A RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 
mantém um sistema de escrituração unlfor• 
me dos seus atos e fatos administrativos, por 
melo do processo eletr6nlco. Os registros 
contábeis contêm o número de Identificação 
dos lançamentos relacionados ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, 
na sua falta, em elementos que comprovem 
ou evidenciem fatos e a prática de atos 
administrativos. A documentação contábil da 
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A é 
composta por todos os documentos, livros, 
pajM!s, registros e outras peças, que apoiam 
ou compõem a escrlturaçlo contábil. A 
documentação cont;ibll , ~bil, revestida das 
caracterfstlc.as lntrfnsKas ou e.xtrfnsec.as 
essenciais, definidas na legislação, na 
técnlca-cont6bll ou aceitas pelos •usos e 
costumes~ A RIZZO PARKING AND MOBILITY 
mantém em boa ordem a documentaçlo 
contábil. 
NOTA 3 • PRINCIPAIS PRATICAS CONTÃBEIS 
ADOTADAS 
a) Ativo Circulante • Dlsponlbllldades: 
Conforme determina a Resolução do CFC No. 
1.296/10 (NBC - TG 03)- Demonstração do 
Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 
1 .376/11 (NBCTG 26) - Apresentação 
Demonstrações Contábeis, os valores 
contablllz.ados neste grupo representam 
dopósltos à vista om conta bancária, bem 
como os recursos que possuem as mesmas 
caracterlstlcas de liquidez de caixa• de 
disponlbllldade Imediata ou até 90 (noventa) 
dias e quo estão sujeitos a Insignificante ri,co 
do mudança de valor. 
b) Valores a Receber: Composto pelas contas 
de Clientes, que são registradas pelo valor 
faturado; Adlantamontos e outros Contas a 
Receber. 
c) Estoqu• s: A empr• sa não mantém saldo 

em estoque, todo material comprado é para 
uso e consumo durante o próprio exercido. 
d) Impostos: Créditos Tributários: Registra o 
valor dos créditos relativos à recuperação do 
Impostos ou recuperaç,io de encargos a 
serem futuramente compensados. 
e) Outros Créditos: Registra o valor a receber 
originários d• empréstimos concedidos a 
filiais. 
f) Valores a Receber Longo Prazo: Composto 
pelos subgrupos depósitos e cauções, 
r•ferentes a proces.sos ativos da empresa, 
crédito e valoras com outras filiais e Investi• 
mentos também em outras filiais. 
g) lmoblllzado: Os ativos Imobilizados são 
registrados pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear que leva em 
consideração vida útil e utlllzação dos bens 
(Resoluçlo CFC No. 1. 177/09 (NBC - TG 27). 
h) Passivo Circulante e Nlo Circulante: Os 
passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculWels acrescidos, quando aplld1vel, 
dos correspondentes encargos Incorridas 
até a data do balanço patrimonial. Quando 
aplkável, os passivos clrcuJantes • não 
circulantes são registrados com base em 
taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 
e o risco de cada transação. - Ptovl56es -
Uma provisão é reconhecida em decorrincla 
de um evento passado que originou um 
passivo, sendo provjvel que um recurso 
econ6mlco possa ser requerido para s;aldar a 
obrigação. As provl56es são registradas 
quando Julgadas prováveis e com base nas 
melhores estimativas do risco envolvido. 
1) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos 
exlgfvels até o encerramento do e.xercklo 
seguinte saio classificados como circulantes. 
Jl Fornecedores e Contas a Pagar: São 
registradas nesse conta conliibil os valores a 
pagar a fornecedores do bens ou serviços. 
k) Obrigações Fiscais e Tributárias: São 
registrados nessa rubrka os tributos a pagar 
pela entidade, sejam eles tributos próprios 
ou retidos na fonte 
li Obrigações Trabalhistas o Prevldonclárlas: 
São registradas nessa rubrica os encargos 
sobre folha de pegamento a pagar, bem 
como, os encargos retidos a pagar. 
m) Provisão de Férias e Encargos: Foram 
provisionadas com basa nos direitos 

são mensuradas pelo valor Justo 
(acordado em contrato - valores 
recebidos ou a receber) e 
reconhecidas quando for 
provjvel que benefícios econ6-
mfcos futuros fluam para a 
RIZZO PARKING AND MBILITY 
S/A e assim possam ser confia
velmente mensurados. Os 
rendimentos e encargos lndden
tes sobre os Ativos• Passivos e 
suas realizações estio reconhe
ddas no resultado. 
NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULAN
TE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL) 
Os ativos lmoblllz.ados e lntangl-
nls são contabilizados pelo 
custo de aquisição ou constn,-
ção, deduzidos da depreciação 
ou amortização do perlodo, 
originando o valor liquido 
conliibll. 
Por atlvldado, o lmoblllzado ost6 
constltuldo da seguinte forma: 

NOTA S • OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) 
Este grupo está composto pelo 
seu valor nomlnal, original e 
representa o saldo credor de 
fornecedores em geral, obriga
ções flscals--empregatlclas, 
tributárias e outras obrigações, 
bem como as p,ovis6es sociais. 
NOTA 6 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 
O patrlm6nlo liquido é apresen
tado em valores atualizados e 
compreende o Patrlm6nlo 
Social, acrescido ou diminuído 
do ruultado do exercido 
período. 
NOTA 7 • DO RESULTADO DO 
EXERCfCIO 
O d4ficlt do e,cercklo de 2021 
será Incorporado ao Patrlm6nlo 
Social em conformidade c.om as 
eldgfnclas legais, estatuliirlas e 
a Resolução 1.409/12 que 
aprovou a ITG 2002. 
NOTA 8 • DEMONSTRAÇÃO DO 
FLUXO DE CAIXA (DFC) 
A Demonstração do Fluxo de 
Caixa foi elaborada em confor
midade com a Resolução do CFC 
N•. 1.296/tOqueaprovoua NBC 

Caiu • ! q1llv•ltnlff CM C1b e no 
FlnatOOE.arckio 

Var1tÇlo Liquide de C.IH e 
fctUink,itet NCMu 

320 107 O-' 

835678.70 

315.571 .H 

TG 03 - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa e também de 
acordo com a Resoluçlo 
1. 152/2009 qlHI aprovou a NBC 
TG 13. O Método na elaboração 
do Fluxo de Caixa quo a RIZZO 
PARKING AND MOBILITY optou 
foi o INDIRETO. 

Roberta Borgn PerH Boaventura 
Diretora 

CPF •os.ou .388-t-e 

Bruno Otórlo De Souza 
Contador 

CRC 1SP2990i510•7 

ROBERTA 
BORGES 

Assinado de fonN 
dlgbl por A08ERTA 
BOIIGESPEAEZ 

PEREZ O<lAVENTURA 

NTURA = _;~i::21 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.ljpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.nol br/documento/19045270522870841823 

Autenticação Digital Código: 190452705228708418237-1 
Data: 27/05/2022 14:45:43 
Valor Total do Ato: RS 5,02 
Selo Digital Tipo Normal C: ANA54889-2KOL; 

Cartório Azevêdo Bastos 
Av. Ptuld&nte Eplt.tclo Pessoa -- 1145 
Bairro dos útado1 Joio PfllOII - PS 

, !l (13) 32A4o5404 • c:artorfo@au-.not.br 
u httpei luevO<lobutos.not.br 
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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 - 2816739/2022 Válida até: 30/06/2022 
Processo (Sipro): F-000645/2020 

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. CERTIFICAMOS, 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 validade se ocorrer qualquer 

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

Razão Social: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 

CNPJ: 24.940 .805/0001-83 

Endereço: Rua HUMAITÁ, 371 SALA 03 
VILA ALMEIDA 
13330-665 - Indaiatuba - SP 

Número de registro no CREA-SP: 2252222 Data do registro: 14/02/2020 

Capital Social: R$ ******************5.176.827,00 reais 

Observação: 

Restricao de Atividades ref. ao obj . social, conf. Instr. vigente . 
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA. 

Objetivo Social: 

Prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de: i) sinalização 
horizontal e vertical; ii) projetos de sinalização; iii) projetos urbanos; iv) serviços urbanos; v) 
serviços trópicos municipais; vi) estacionamento rotativo; vii) parquímetro; viii) projetos viários; 
ix) concessão de serviços públicos; x) locação de veículos com motorista; xi) estacionamento 
privado; e xii) guarda veículo, xiii) construção, reforma, ampliação, gestão e operação de rodovias, 
ferrovias, portos e aeroportos através de permissão, concessão ú ica ou parceria público privada. 

Responsável(is) Técnico(s): 
Nome: VALDERES FERNANDES PINHEIRO 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO· CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI 2816739/2022 Página 2/2 

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

Origem do Registro: CREA-SP 

Registro Nacional: 2609556764 

Número do Registro (CREASP): 0601948667 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 14/02/2020 

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

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.org.br 

Código de controle da certidão: eeb3df70-0d0c-4f74-a031-91f5f3b12062. 

Situação cadastral extraída em 08/06/2022 16:57:30. 

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 UDP INDAIATUBA, situada à Avenida: ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO 
BARNABÉ, 1799,, VILA SFEIR, INDAIATUBA-SP, CEP: 13330-315, ou procure a unidade de 
atendimento mais próxima. 

SÃO PAULO, 08 de junho de 2022 

~ 
~ 
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Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 1/2 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

Nº 0000000733698 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Validade: 26/04/2022 - 23/10/2022 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) 
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

-- INFORMAÇÕES DO REGISTRO-------------------------

Razão Social: RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 12/11/2020 
Data de Registro: 20/02/2017 
Registro CAU : PJ35146-6 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 
Objeto Social: A prestação de servi~os de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de: (i)sinalização 

horizontal e vertical ; 1i)projetos de sinalização; (iii)projetos urbanos; (iv)serviços urbanos; (v)serviços 
trópicos municipais; v1)estacionamento rotativo; (vii)parquímetro; (viii)projetos viários; (ix)concessão 
de serviços f:>úblicos; (x)locação de veículos com motorista; (xi)estacionamento privado;e (xii)guarda 
veiculo, (xi1i)construção, reforma, amplia_yão, gestão e operação de rodovias, ferrovias, portos e 
aeroportos através de permissão, concessao pública ou parceria público privada. 

Atividades econômicas: 

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS 
PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 

Capital social: R$ 5.176.827,00 
Última atualização do capital: 12/11/2020 

-- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ---------------------------

Nome: RAFAELA BORGES PEREZ BOAVENTURA 
Título: 
Arquiteto e Urbanista 
Início do Contrato: 10/03/2020 
Número do RRT: 9394704 
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Designação: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Nome: CRISTIANO CARPES DE VARGAS 
Título: 
Arquiteto e Urbanista 
Início do Contrato: 31/10/2018 
Número do RRT: 7627331 
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Designação: Prestação de Serviço como consultor técnico na área de Ar \._____ J 
--OBSERVAÇÕES ~ ~ 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:1/siccau.caubr.gov.br/appivlew/sighl/extemo?form=Servicos, com a chave: CZ5C7Z 
Impresso em: 08/06/2022 és 16:54:57 por. RIZZO. lp: 172.68.18.75 
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Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 2/2 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

Nº 0000000733698 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 
- Válida em todo o território nacional. 

Certidão nº 733698/2022 

Expedida em 26/04/2022, INDAIATUBA/SP, CAU/SP 

Chave de Impressão: CZ5C7Z 

A ootentlcidade desta Certidão pode ser verificada em: https1/slccau.caubr.gov.br/applview/slghVextemo?formaServioos, com a chave: CZ5C7Z 
Impresso em: 08/06/2022 às 16:54:57 por: RIZZO, ip: 172.68.18.75 
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Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

Pãgina 1/37 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Nº oooooooso42s9 

Validade: Indeterminada 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discrimínado(s): 

-- DADOS DO PROFISSIONAL - --------------------------

Profissional: WAGNER ANTONIO BETTIN 

Título do Profissional : Arquiteto e Urbanista 

Data de obtenção do título: 10/01/1986 

Registro Nacional : 0000258911 

Data de Registro: 23/07/1986 

-- DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT---------------

Número do RRT: 8123726 

Forma de Registro: INICIAL 

Descricao: 

Tipo do RRT: SIMPLES 

Empresa contratada: RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 

Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Registrado em: 11 /04/2019 

- -DADOS DO CONTRATO----- ----- ----- - - -------------

Contratante: Município de Comél io Procópio 
CPF/CNPJ: 76331941000170 

AVENIDA MINAS GERAIS 

Complemento: 

Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO 

Contrato: 172/2018 
Celebrado em: 24/10/2018 

Valor do Contrato: R$ 754.000,00 

Data de Inicio: 10/04/2019 

Bairro: CENTRO 

Nº 301 

UF: SP CEP: 86300000 

Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito público 

Data de término da atividade: 2019-05-06 

--ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA--------- - - --- - -----------

2.7.4 - Implantação de sistema especializado de tráfego e transito de veículos e sistemas de estacionamento . 1587.00 un - unidade 

--ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO --------7'""oc::------------------
AREA Município de Comélio Procópio 

Complemento: Município de Comélio Procópio 

Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO Bairro: Município de Comél 

Coordenadas Geográficas: O O 

Nº 00 

UF: PR CEP: 86300000 

- -DESCRIÇÃ0---------- - -----+---'1.....-- 1------------ -----

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

-- INFORMAÇÕES IMPORTANTES ----------~-"''----------------

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, 
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que 

atestado ou do requerimento da certidão. ----~ c9'h. 
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://slccau.caubr.gov.br/app/vlew/slghVextemo?form=Servicos, com a chave: 9B8WZB~ B71C~ 77 

Impresso em: 29/07/2019 às 09:58:32 por: WAGNER ANTONIO BETTIN. ip: 177.143.172. 19 
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Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resoluçlo Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

Página 2/37 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Nº 0000000504259 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica 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 

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução nº 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT 

- Válida em todo o território nacional. 

Certidão nº 504259/2019 

Expedida em 25/07/201912:07:00, Plraclcaba/SP, CAU/SP 

Chave de Impressão: 988WZ875871C28877Z79 
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DIRITRAn 
Cornélio Procopio 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, inscrita no CNPJ de 
nº 76.331.941/0001-70, localizada à Avenida Minas Gerais, 301, centro, através 
de seu secretário de trânsito, Sr. Paulo Roberto Mussi de Oliveira, portador do 
RG de nº 7.135.611-6/SSP/PR e CPF/MF 032.687.739-82 , atesta para os 
devidos fins que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A, pessoa jurídica com 
sede à Rua das Orquídeas, 737, lndaiatuba,inscrita no CNPJ de nº 
24.940.805/0001-83, presta com satisfação os serviços abaixo discriminados: 

Contrato: 172/2018 

OBJETO: CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE 

CORNÉLIO PROCÓPIO, COM PARQUÍMETROS MULTI-VAGAS, 
EQUIPAMENTOS EMISSORES DE TÍQUETES ELETRÔNICOS DE 
ESTACIONAMENTO E AINDA INSERÇÃO VIA TELEFONIA CELULAR, 
ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos. 

Responsáveis Técnicos: 

Wagner Bettin-Arquiteto e Urbanista- CAU /SP 25891-1 

Nelson Boaventura - Administrador - CRA/ SP 146297 

Valderes Fernandes Pinheiro - Eng 
2609556764 

-CREA 

~- m ::, (/) 

g cí 
D) o. 
o. o o o 
Dl• 3 
() (1) 
(1) ::, gõ 
Dll (1) 
o ::, 
o o 
(1) g 
)> =t 
@ ~ < (1) 
o -, 

iõ! ~-º (/) ::, .... 
~r [ 
() o 
o ::, 
3 o 
;e () 
(1) o 
(/) ::, 

[[ 
o õ 
::, 

o o. 
01 (1) 

~ )> 
N -, 
01 .e 
;D §: 
(1) (1) 

~- ~ = m o. 
D> (1) 

(1) e 
3 a-
N Dl se ::, 
~ iii' 
- 3 ~ o 
..... o. 
<O o 

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce



DIRETRnn 
Cornelio Procopio 

A Rizzo Parking tem a função de implantar, operar, controlar e realizar a 
manutenção do sistema, de acordo com as especificações técnicas constantes 
deste projeto; 

A instalação dos recursos necessários ao correto funcionamento e operação do 
sistema, inclui todo o sistema informatizado, a sinalização vertical e horizontal 
das vagas, nas vias e logradouros públicos que compõem as áreas de 
estacionamento, os equipamentos eletrônicos de rua e todos os recursos 
materiais e humanos envolvidos, de acordo com as especificações técnicas 
constantes deste Termo; 

A Rizzo Parking realizou de acordo com o prazo do edital a instalação do 
sistema, referente a 1587 (mil quinhentos e oitenta e sete) vagas, e a 
implantação de toda a sinalização viária, tanto horizontal como vertical destas 
áreas, concomitante as sinalizações especificas para a utilização do 
estacionamento rotativo, incluindo os materiais e mão de obra necessários, 
atendendo as especificações do Código de Trânsito Brasileiro, Leis Municipais e 
bem corno as determinações e orientações da Secretaria responsável pela 
fiscalização. Ainda. ao longo da vigência do Contrato, efetua a sinalização da 
área de implantação do estacionamento rotativo, sempre que for necessário. 

Até o momento o serviço é prestado de acordo com o solicitado pelo município, 
nada havendo para abonar a conduta da empresa. 

1. CONCEITO: 

1.1. O sistema de estacionamento rotativo de veículos tem por finalidade 
primordial a rotatividade das vagas. No entanto considerando a~ características 
da cidade de Cornélio Procópio também as normas estabelecidas pelo 
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, conceituarnoS"'abaixo as áreas de 
estacionamento regulamentado: 

1.2. Áreas de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) são partes das vias 
sinalizadas para o estacionamento de veículos, regulamentado para um período 
máximo de 2 (duas) horas, determinado através de Decreto do Executivo; 

1.3. Áreas de estacionamento para mot 
bicicletas 

tas, motonetas, ciclomotores, e 
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a) São partes das vias devidamente sinalizadas para estacionamento específico 
de veículos de duas rodas, sendo que nestas áreas ficam expressamente 
proibido o estacionamento de outros tipos de veículos. 

1.4. Áreas de estacionamento para veículo conduzido ou conduzindo pessoa 
deficiente física 

1.5. São partes das vias sinalizadas para o estacionamento de veículo conduzido 
ou conduzindo pessoa deficiente física, devendo o veículo estar devidamente 
identificado e com autorização conforme estabelece a resolução 304 de 18 de 
dezembro de 2.008 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. 

1.6. As vagas foram posicionadas de forma a garantir o conforto e segurança do 
deficiente, respeitado o limite mínimo de 2% (dois por cento) do total de vagas 
regulamentadas para estacionamento rotativo. 

1.7. Considera-se deficiência toda ausência ou disfunção psíquica, fisiológica ou 
anatômica, ainda que temporária, que impeça ou dificulte a locomoção do 
condutor ou passageiro do veículo; 

a) Ficarão sujeitos às aplicações das penalidades previstas no artigo 181, inciso 
XVII do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos que mesmo identificados com 
a credencial definida pela resolução 304/08 do CONTRAN, não estejam sendo 
conduzidos ou transportando deficientes físicos· 

1.8. Áreas de estacionamento para veículo de idoso (vagas pagas): 

a) São partes das vias sinalizadas para o estacionamento de veículo conduzido 
por idoso ou que transporte idoso, devidamente identificado e com autorização 
conforme estabelece a resolução 303 de 18 de dezembro de 2.008, do 
CONTRAN. 

b) As vagas são posicionadas de forma a garantir o conforto e segurança do 
usuário idoso, respeitado o limite mínimo de 5% (cinco por cenlo) do total de 
vagas regulamentadas para estacionamento rotativo. 

c) Ficarão sujeitos às aplicações das penalidades previstas no artigo 181, inciso 
XVII do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos que mesmo identificados com 
a credencial definida pela resolução 303/ do CONTRAN, não estejam sendo 
conduzidos ou transportando idosos; 
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1.9. Áreas de estacionamento para veículo de transporte de passageiros: 

a) São partes das vias sinalizadas para o estacionamento exclusivo de vefculos 
de categoria de aluguel que prestam serviços públicos mediante Concessão ou 
autorização do poder público municipal; 

1.10 Áreas de estacionamento de ambulância: 

a) São partes das vias sinalizadas, nas proximidades de hospitais, centros de 
atendimentos de emergência e locais estratégicos para o estacionamento 
gratuito e exclusivo de ambulâncias devidamente identificadas e com giroflex 
ligado, obedecendo o tempo máximo de permanência 30 minutos; 

1.11. Areas de estacionamento de viaturas policiais, GAMA e viaturas 
devidamente caracterizadas: 

a) São partes das vias sinalizadas, para o estacionamento exclusivo e gratuito 
de viaturas policiais, GAMA e viaturas devidamente caracterizadas. 

1.12. São isentos de pagamento de tarifas os veículos previstos em Leis e 
Decretos; 

2. VIG~NCIA: 

2.1. O período de vigência da Concessão será de 15 (quinze) anos, contados a 
partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja 
interesse das partes, mediante termo aditivo. na forma e prazo estabelecidos na 
lei vigente. 

3. TARIFAS: 

3.1. Os preços cobrados dos usuários nos locais de estacionamento são: 

CARROS 
- 30 (trinta) minutos ..... R$ 1,20 
- 1 (uma) hora ••.•..........• R$ 2,00 
- 2 (duas) horas ............ R$3,00 

CAÇAMBA DE LIXO/ ENTULHO R$5,00/dia 

3.1.2 O perlodo máximo de estacionamento em uma mesma vaga é de até 2 
(duas) horas. 
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4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ROTATIVO ELETRÔNICO 
NO MUNICIPIO : 

4.1 . Horários: 

a) 2ª à 6ª feira: Das 08:00 horas às 18:00 horas; 

b} Sábados normais: Das 08:00 horas às 15:00 horas; 

5. AREA DE ABRANG~NCIA DO SISTEMA ROTATIVO ELETRÔNICO NO 
MUNICIPIO: 

5.1. A implantação da Zona Azul contemplou 1.587 (mil quinhentas e oitenta e 

sete} vagas. O prazo para implantação por parte da CONCESSIONÁRIA foi de 

120 (cento e vinte) dias corridos contados da data da ordem de serviço 

5.2. O Poder Concedente poderá incluir ou excluir vagas, vias e logradouros das 
áreas destinadas ao Sistema, após análise de projetos viários prevendo a fluidez 
do tráfego, de projetos particulares prevendo o acesso de veiculas (guias 

rebaixadas), de estudos para implantação de pontos de ônibus, corredor 
especifico de ônibus, táxi , guias rebaixadas e vagas para deficientes, desde que 

mantidos a viabilidade técnica e o equilíbrio econômico financeiro do Sistema. 

5.3. A Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio poderá solicitar à 
Concessionária a criação, em vias e logradouros das áreas já autorizadas ao 
Sistema, de vagas de estacionamento rotativo com tempos de permanência e 

valores diferenciados, quando se fizer necessário para gerar rotatividade em 

subáreas de alta demanda por vagas. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO 

6.1. Características do sistema implantado 

Todos os equipamentos utilizados na concessão são novos e de primeiro uso; 

Foram realizados estudos prévios de levantamento t nico ra verificação 

situacional dos locais contemplados com a solução e tudo d disposição e 
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posicionamento das vagas, plano de numeração das vagas, definição do 
posicionamento dos componentes da solução tecnológica, estudo de distribuição 
dos pontos de venda credenciados, levantamento dos requisitos tecnológicos e 
outros insumos necessários com confecção de documentação técnica que foi 
apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Trânsito, contemplando: 
plano de execução, planejamento de manutenção continuada, planejamento do 

tempo, escopo, risco, custo, plantas baixa com disposição das vagas, 
numeração e locais de instalação dos equipamentos, projeto de sinalização 
horizontal e vertical, projeto de sensores de estacionamento, projeto de tags para 
uso no parque público, projeto de aumento da área azul ; 

A Concessionária apresentou um Sistema Eletrônico para exploração da área 
tarifada que contempla os seguintes componentes: equipamentos eletrônicos 
para controle multi-vagas (parquímetros) com sistema bancário, dispositivos 
computacionais portáteis para monitoração da área tarifada e comercialização 
dos créditos de estacionamento (auto atendimento), sistema central (software) 
gerenciador da solução de estacionamento rotativo, aplicativo para venda de 
créditos em 10S, ANDROID e GOOGLE STORE, 

A solução de estacionamento rotativo proposta pela Concessionária abrange 
ainda os seguintes itens: 

Central de Gerenciamento da solução instalada e balcão de atendimento a 
usuários; 

Gerenciamento da solução instalada , controle e aferição da arrecadação do 
Município em tempo real, emissão de relatórios gerenciais sobre a da taxa de 
ocupação e a taxa de respeito da região tarifada, informação por vaga do status 
da mesma, contemplando, no mi nimo: ocupada, desocupada. 

Comunicação de dados entre os dispositivos da solução 

Alimentação elétrica para funcionamento da solução instalada. 

A Concessionária fornece um sistema completamente funcional , incluindo todas 
as fontes de energia, baterias de emergência (backup) e seus carregadores, bem 
como todos demais acessórios para o perfeito funciona to do sistema. 

~- m :::, cn 
g (b 
ili"" 0. 
0. o o o 
Dl• 3 
(") (!) 
(!) ::, gõ 
Dl• CD o ::, 
o 8 
(!) ::, 

~~ 
(!) 1 

< ~ 
o -, 

êD! ~ -º cn 
::, -~r [ 
(") o 
o ::, 
3 o 
;e (") 
(!) o 
cn :::, 
[[ 
o õ 
::, 

o 0. 
CJI (!) 
o 
.i,.. )> 
I'\) .a 
CJI e: 
_<O ;:;:.: 
(!) (!) 

2. ~ 
~ 0) 
a. 
Dl CD 

roe 
3 -, 
"' cr !e gi 
~ cii" 
- 3 

~ ~o 

~ cê~ 
õi 
~ } 79 



-

DIRETRnn 
Cornel io Procopio 

A Concessionária esclarece todos os pontos relevantes ao perfeito uso e 
gerenciamento do estacionamento, tais como período de cobrança, horários 
especiais de cobrança, áreas de estacionamento, vagas especiais, bolsões de 
moto e meios de comunicação com as autoridades de trânsito para informação 
das irregularidades. 

O sistema gerenciador central é hospedado em ambiente de alta disponibilidade, 
onde possui capacidade de armazenar todos os dados e transações do sistema, 

sob supervisão, por um período de retenção do armazenamento não inferior a 
180 (cento e oitenta) dias antes da substituição e superposição dos dados 
antigos armazenados. Além disso, o sistema é dotado de dispositivos de 
gravação para backup dos dados antes da superposição. 

Do Centro de Gestão e Operação é possível a consulta de informações, em 
tempo real, bem como a recuperação dos dados transacionais do sistema de 
estacionamento. A estrutura física possui sala própria que abriga monitores, 
teclados, interfaces de controle e demais equipamentos e acessórios 
necessários à implantação do centro. 

O sistema gerenciador central de estacionamento possui controle de acesso por 
meio de senhas. Os níveis de usuário foram determinados pelo administrador do 
sistema, assim como o direito e privilégios da visualização segmentada das 

informações, ou seja, cada usuário visualizará apenas as informações 
autorizadas, conforme configuração e privilégio de seu perfil. 

O sistema é capaz de realizar emissão de relatórios a qualquer tempo a respeito 
da taxa de ocupação da área tarifada, crédito à disposição para comercialização 
nos pontos de venda, arrecadação diária, valores de outorga, com filtros de 
consulta que permitam solicitar a data inicial e final das informações que 
constarão do relatório. 

A Concessionária ainda, garante a prestação do serviço de suporte e 
manutenção junto a todos os equipamentos e sistemas que compõem a estrutura 
do sistema de estacionamento rotativo, garantindo, assim, a ininterrupção na 
prestação dos serviços. 

O Sistema oferece estrutura robusta, resistente a intempéries e choques 
provocados por veículos, oferecendo o máximo condições de segurança 
contra poss/veis atos de vandalismo. 
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O sistema oferece condições de reconfiguração dos tempos da rotatividade e 
seus preços, solicitados pelo Município a qualquer tempo, assim como tempos 
de rotatividade e preços diferentes para cada local/zona/setor/área diferente. 
Estas alterações são efetuadas de forma remota, através de interfaces de 
usuário. 

Características técnicas dos componentes da solução 

Equipamento eletrônico para controle multi-vagas: 

Foram instalados 13 (treze) parquimetros eletronicos multi-vagas com sistema 
bancário (crédito e débito) 

O Equipamento Eletrônico Multivagas é um equipamento com tecnologia digital. 
em estado sólido, sendo formado por placas de circuito impresso e; 

O equipamento utiliza multiprocessador ou microcomputador, memória de 
"firmware\ memória não volátil de armazenamento de dados, interface de 
controle de leitura de cartões com módulos incorporados, display de leitura de 
cartões com módulos de segurança incorporados. display informativo. teclado e 
botões utilizados para a operação do equipamento. 

O Equipamento Eletrônico Multivagas opera adequadamente nas seguintes 

condições ambientais limites: 

Temperatura ambiente externa na faixa de -20 (vinte negativo} a 55 (cinquenta 
e cinco) graus centígrados; 

Insolação direta; 

Umidade relativa do ar de O (zero) a 90% (noventa por cento); 

Atmosfera com presença de elementos oxidantes, corrosivos, oleosos e 

partículas sólidas; 

O Equipamento Eletrônico Multivagas dispõe de relógio interno com precisão 
adequada para efetuar com confiabilidade e segurança as operações de 
aquisição de tempo de estacíonamento. 

O equipamento tem alimentação independente, por meio de baterias com longa 
duração, sem utilização da rede elétrica pública. A recarga da terias poderá 
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ser feita de células solares. 

O equipamento dispõe de recursos necessários para evitar que sinais espúrios 
prejudiquem o seu correto funcionamento (interferências eletromagnéticas, 
descargas atmosféricas, sinais de rádio, etc.). 

O gabinete do controlador é à prova de poeira e chuvas. 

O gabinete do Equipamento Eletrônico Multivagas é feito de material resistente 
e tem robustez mecânica para proteção contra eventuais tentativas de agressão 
externa e violação dos compartimentos internos, dos componentes eletrônicos e 
o conjunto eletro-mecânico para impressão dos tíquetes. 

A fechadura utilizada para abertura do gabinete é tal que dificulte ao máximo a 
ação de vandalismo em geral. 

As aberturas para leitora de cartões e emissão de tíquetes são projetadas de 
maneira a não comprometer de forma permanente o funcionamento do 
Equipamento Eletrônico Multivagas, em caso de atos de vandalismo como: 
introdução de objetos rígidos e não rígidos, obstrução das entradas, injeção de 
liquidas, etc. 

O acesso, desmontagem e remontagem para substituir os componentes de cada 
conjunto funcional do Equipamento Eletrônico Multivagas, e em especial as 
peças submetidas a desgaste, é realizado de forma fácil e rapidamente pelos 
técnicos de manutenção em campo. 

Colunas de suporte, bases de sustentação e demais elementos de apoio, 
eventualmente necessários para a instalação em campo dos Equipamentos 
Eletrônicos Multivagas, deverão atender, no que for cabível, às mesmas 
especificações técnicas de construção, material, comportamento mecânico e 
resistência ambiental especificadas para os Equipamentos Eletrônicos 
Multivagas. 

AUTODIAGWÓSTICO 

Os equipamentos Eletrônicos Multivagas contêm funções internas de 
autodiagnóstico e dispositivos de indicações externa, para informar e identificar 
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os tipos de avarias eventualmente detectadas. 

Especialmente, HÁ sinalizações para as situações de: 

Proximidade de término e/ou falta de papel para impressão dos tíquetes; 

Nível de cargas de bateria de alimentação. 

A impossibilidade de utilização de um Equipamento Eletrônico Multivagas é 

informada ao usuário através de exibição de mensagem do tipo "INATIVO". 

Dispositivos computacionais portáteis para fiscalização da área tarifada 

O sistema é dotado de dispositivos computacionais móveis e portáteis que farão 
parte integrante da solução e realizarão, basicamente, as funções: 

Fiscalização/Controle: equipamentos móveis, terminais eletrônicos (ou similares) 
com transmissão de dados (rede de dados de operadora), para controle da 

rotatividade, monitoramento pelo tempo de utilização das vagas, com tecnologia 
OCR. As seguintes informações são ser acessíveis pelo dispositivo neste perfil; 

Sistema gerenciador de estacionamento rotativo 

Todas as transações da solução são autenticadas e validadas no software 
central gerenciador de estacionamento que é hospedado em ambiente de Data 

Center com alta disponibilidade. O sistema é segmentado em três camadas para 
tratativa dos dados. Camada de apresentação (acesso web criptografado -
https}. camada de aplicação e banco de dados. No ambiente de Data Center são 
hospedados os sistemas, banco de dados e aplicações/serviços necessários 
para operacionalização do software responsável pela gestão dos dispositivos da 
solução. O software deverá controlar. armazenar e reportar informações de 
ocupação das vagas. numeração das vagas, consulta de crédito web, acesso 
para administração, coleta de informações de status/performance, acesso a logs 
de erros da solução instalada mapa das vagas, status das vagas, forma de 
pagamento usado na compra de créditos, arrecadação diária média por vaga, 
por região e por município. 

~- m ::, (/) 

g ar 
Õ) o. 
~ ~ 
Dl• 3 
() (l) 
(l) ::, 

;:i. -ã: o 
Qll (l) 
o ::, 
o o 
(l) g 
~~ 
(l) (/l < (l) 
o -, 
ro! ~ 
o cn· 
~- ~ 
o o. 
() o 
o ::, 
3 o 
)> () 

!! g - (/) 

~~ 
o 6 
::, 

o o. 
01 (l) 

~ )> 
N -, 
01 .e 
_e.o §: 
(l) (l) 

./ 
2. ~ 
e. n> 
o. 
0l (l) 

(l) e 
3 a-
N 0l se ::, 
~ cn· 

• -- 3 
~ o 

~ 
..... o. 
(0 o 

~ [ 
~ s3 



DIRETRnn 
Cornelio Procopio 

Acesso ao sistema 

Permite-se o acesso ao sistema por todas as formas a seguir: 

Usuário: 

1. Acesso via smartphones com Android , iOS 

li. Acesso via tablet com Android e iOS 

Ili. Acesso via terminal eletrônico (por exemplo: PC ou Parquímetro 
Eletrônico) 

IV. Acesso via telefonia, para contato com CallCenter 

Agente Privado: 

V. Acesso via tablet ou smartphones com Android 

Agente de Trânsito: 

VI. Acesso via tablet ou smartphones com Android 

Administração Pública: 

VII. Acesso a relatórios web via tablet ou smartphones com Android e iOS 

VIII. Acesso via PC 

Estabelecimento Comercial (Credenciado): 

IX. Acesso a relatórios web via tablet ou smartphones com Android e iOS 

X. Acesso via PC 

Compra de Créditos 

O sistema contempla: 

Permiti a compra de créditos com a geração de uma Identificação de Crédito 
para utilização nos estacionamentos públicos rotativos 
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Permíti que o usuário não necessite ter nenhum cadastro prévio para todas as 
modalidades de compra de crédito. 

Requisitarinformações, a serem fornecidas pelo usuári0, para a sompra de 
créditos: 

Valor do crédito 

Categoria: carro/caminhão/outras categorias configuráveis 

CPF (opcional) 

Telefone celular (opcional) 

E-mail (opcional) 

Gera randomicamente e com unicidade a Identificação de Crédito para o usuário, 
em todas as modalidades de compra de crédito. 

Em todas as modalidades de compra de crédito, o usuário tem a opção de utilizar 
o crédito adquirido em data futura. 

Permite a compra de créditos através de: 

Portal web de auloatendimento 

Portal web de utilização pelo credenciado 

Aplicativo móvel disponível nas plataformas 10S, Android 

POS 

Permite o pagamento via cartão de débito bancário e cartão de crédito bancário, 
nas compras via portal web de autoatendimento, aplicativo móvel ou POS. 

Permite a opção de pagamento em dinheiro nas compras nos Estabelecimentos 
Credenciados. 

Controlar prazo de validade para os créditos comprados pelos Usuários. 
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Informar ou imprimir, após a compra, no mínimo as seguintes informações: 

Identificador de Crédito 

Valor 

Data 

Instruções de uso do crédito e de emissão da nota fiscal. 

Enviar pelo e-mail, que é informado opcionalmente pelo usuário no momento da 
compra, quando realizada por aplicativo móvel ou portal web de 
autoatendimento, no mínimo as seguintes informações: 

Identificação de Crédito 

Valor 

Data 

Instruções de uso do crédito e de emissão da nota fiscal 

Armazenar as informações da compra e permite durante a compra a emissão da 
nota/cupom Fiscal, quando solicitada pelos Usuários, via portal de 
autoatendimento. Posteriormente, a emissão é realizada no portal da Prefeitura. 

Permite que a compra de crédito seja efetuada máquina portátil, que contenha 
aplicação especifica para emissão de identtficador de crédito. 

Ser aderente ao sistema de tributação brasileiro (retenção e isenção de imposto). 

Permite o uso do padrão Febraban em caso de integração de informações 
bancárias. 

Ativação de uso de Créditos 

Permite que o usuário ative pessoalmente a utilização do crédito, com a 
informação de: 

Identificação de Crédito 

Região 
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Placa (Identificação completa: Letras e Números) e categoria do veiculo 

(mandatório caso a placa não esteja ainda vinculada à Identificação de Crédito) 

Período de ativação. 

Permite a ativação com valores diferenciados por Região, Categoria de Veículos, 
Período, Promoções e Horário de utilização. 

Permite a ativação por Períodos diferenciados de acordo com a Região, 

Categoria de Veículos e Promoção. 

Permite que a ativação do crédito seja efetuada via aplicativo móvel, pelo 
usuário. 

Permite que a ativação do crédito seja efetuada via aplicativo móvel, pelo Agente 
Privado. 

Serviços ao Usuário 

Através do celular o Usuário deve poder consultar geograficamente, utilizando 

de cores num mapa, as vagas disponíveis de uma determinada região. A região 

pode ser obtida mediante seleção ou utilizando da localização do Usuário. 

Permite que o usuário consulte o histórico de utilização dos créditos de uma 

Identificação de Crédito, contendo data/hora do evento. placa, região. valor 

envolvido na utilização dos serviços, saldo restante e créditos de contestação. 
Tal operação deve estar disponibilizada no Portal de autoatendimento. Call 

Center e aplicativo móvel. 

Permite consultas em tempo real da utilização dos créditos e saldos. 

Permite que o Usuário consulte as notificações recebidas de uma placa do carro, 

contendo a região, data/horário e registro da evidência (foto e coordenada 
georreferenciada) enviada à Prefeitura. Tal operação deve estar disponibilizada 
no Portal de autoatendimento. 

Permite o registro de uma contestação do usuário para validação, efetuando um 
lançamento em saldo no Identificador de Crédito f r cido por este. Esta 

operação deve estar disponível no Call Center e P rtal de Gestão da 
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Concessionária. Esta operação deve ser plenamente rastreável, para possível 
auditoria. 

Permite o registro de ocorrências como reclamações, dúvidas ou sugestões 
associadas ao serviço de Área Azul. Uma vez registradas essas ocorrências 
devem ser tratadas conforme sua natureza. Todo o histórico do tratamento deve 
ser registrado, contendo o Usuário, a data/hora, região da concessionária 

envolvida no tratamento da ocorrência e a ação efetuada. Esta operação deve 
estar disponível no Call Center e no portal de gestão da concessionária. Esta 
operação deve ser plenamente rastreável, para possível auditoria. 

Gerar para toda solicitação atendida pelo Call Center, um protocolo de 
identificação que o atendente deve informar ao Usuário. 

Permite que o Usuário solicite as notas fiscais dos créditos comprados, via portal 
de autoatendimento, no momento da compra. A consulta será realizada no portal 
da Prefeitura. 

Possuir mecanismo de controle dos tempos de atendimento de cada ocorrência 
(reclamações, dúvidas ou sugestões) associadas ao serviço de Area Azul. Uma 
vez registradas essas ocorrências devem ser tratadas conforme sua natureza. 

Mecanismo de controle do atendimento a ocorrências no próprio sistema. 

Notificação aos operadores e gestores via e-mail sobre prazos de expiração de 
ocorrências, diretamente pelo sistema, sem intervenção humana. 

Notificação aos usuários da resolução de ocorrências deve ser acionado 
diretamente pelo sistema, sem intervenção humana, via chamadas automática 
de voz por meio de URA. 

Permite o cadastramento de valores diferenciados para eventos e promoções, 
tais como: valor cobrado reduzido num determinado dia especifico, valor numa 
determinada região ou para uma categoria de veiculo num periodo específico 
(data inicial - data final determinada). 

Fiscalização 
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Permite a fiscalização, através de fiscais ou Agentes privados da 
Concessionária, para averiguação das placas dos veículos estacionados no 
sistema através de dispositivo móvel (smartphones e tablets). 

Permite que o fiscal ou Agente Privado da Concessionária consulte a situação 
do veículo estacionado na área azul, através da placa, digitando-a manualmente 
por teclado virtual. via aplicativo móvel. 

Permite a fiscalização, através de fiscais ou Agentes Privados do 
concessionário, para averiguação da placa de vef cu/os estacionados no sistema 

através de dispositivo móvel (smartphones e tablets) com consulta efetuada via 
reconhecimento de fala (ASR - Automatic Speech Recognition) e síntese de fala 
(TTS - Textto Speech). O Agente Privado ou Fiscal pronuncia (ASR) as letras e 

números da placa e ouve (TTS) o resultado da averiguação da placa. 

Permite o registro das ocorrências de estacionamentos irregularidades no 
sistema via aplicativo móvel, armazenando a data/hora do ocorrido, a região e a 
placa do veiculo. 

Permite que o sistema registre as ocorrências de estacionamentos 
irregularidades no sistema, via aplicativo móvel, armazenando a data/hora do 
ocorrido, a região e a placa. Quando identificada uma irregularidade, permite que 
o Agente Privado registre foto associada à coordenada georreferenciada da 
localização do veículo, data/hora e a placa, e a armazene no sistema, para 

suportar posterior auditoria. 

Permite que placas pertencentes a vef cu los com isenção de cobrança da área 
azul não sejam autuados. 

Permite que os registros de irregularidade sejam exportados e enviados para as 
autoridades responsáveis para fins da avaliação e autuação. 

Permite que, utilizando um smartphone, o fiscal ou Agente Privado visualize 
geograficamente, através de cores num mapa, como está a ocupação de vagas 
de uma determinada região. 

Permite que o fiscal ou Agente Privado seja notificado, com informação sonora 
e/ou visual, que uma determinada vaga foi ocupada ue esta deve ser 

fiscalizada. 
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No momento da fiscalização da vaga, o Fiscal ou Agente Privado deverá fornecer 
o número desta vaga. Neste momento, o sistema deve vincular a placa do carro 
ao identificador da vaga. 

Gestão da Concessão 

Controlar automaticamente as receitas e respectivos repasses associados às 
vendas de crédito advindas da utilização dos estacionamentos rotativos. 

Prover acesso a opções de relatórios de receitas e respectivos repasses 
segundo contrato estabelecido entre Concessionária e Administração Pública, 
geral e segmentado por região , horário do dia e categoria de veículos. 

Possui interface WEB de monitoramento remoto de informações para os 
gestores e prefeitura. 

Apresenta gráficos de utilização do serviço por região, categoria de veiculo, 
período e horário do dia. 

Apresenta relatório de venda de créditos, por credenciado ou outro canal de 
venda, considerando a fonna de pagamento, período do dia e valor de crédito 
comercialízado. 

Apresenta relatório de fiscalização contemplando quantidade de placas, 
identificação de irregularidades, envio de notificações para emissão de multa, 
segmentado por região, horário do dia e Agente Privado ou fiscal. 

Apresenta relatório de ativação de placas. conforme canal de atendimento. 

Apresenta relatório de atendimento de Call Center, confonne horário, tipo de 
solicitação. 

Apresenta relatório de placas de veículos isentos de pagamento da área azul. 

Apresenta relatório de saldo de créditos não utilizados. 

Pennite a consulta e visualização das irregularidades registradas, tendo como 
filtro a placa do carro (identificação completa das placas: ras e Números), 

período ou região. 
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Registra e controlaa regularização do estacionamento irregular com o 
pagamento da tarifa de pós-uso pelo usuário. 

Envia para o órgão competente lavrar autuação de multa dos registros de 

ocorrência de estacionamento irregular sem o pagamento da tarifa de pós-uso 
pelos usuários. 

Apresenta relatório de ocupação por região, categoria de veículo e horário do 
dia. 

Apresenta relatório de ocupação por região, categoria de veículo e horário do 
dia com série histórica. 

Administração do sistema 

O sistema ainda permite: 

Permite o cadastramento das regiões controladas pelo sistema. 

Para cada região cadastrada, permite definir os Agentes Privados ou Fiscais que 
atuarão na região. 

Permite o cadastramento dos valores de estacionamento para cada reg1ao 
cadastrada, por períodos, período mínimo cobrado, período máximo que um 
veículo pode ficar estacionado, quantidade de vagas, categoria de veículos e 

horários de funcionamento da área azul. 

Permite aplicar reajuste de preços, em percentual ou em valor fixo, mantendo 
histórico de vigência de preços durante toda a prestação do serviço. 

Permite o cadastramento de planos, promoções, pacotes, franquias e descontos 
de forma parametrizada, privilegiando a flexibilidade e facilidade no atendimento 

aos usuários. 

Possui mecanismos para notificação automática do cidadão, quando houver a 
conclusão de uma ocorrência aberta por este. Exemplos de oco A cias são: 
cobrança indevida de estacionamento, crédito comprado n o lançado, 
notificação de irregularidade improcedente. 
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Permite o cadastro de estabelecimentos e entidades credenciadas para venda 
de crédito. Cada credenciado tem o cadastro de login e senha de acesso de cada 
funcionário autorizado a operar o sistema para venda e ativação de créditos. 

Permite a emissão da Nota Fiscal para cada compra de crédito, com a respectiva 
geração de imposto para o município por meio de solicitação no Portal de 
autoatendimento, no momento da compra dos créditos. 

Permite o cadastro de veículos isentos de pagamento de área azul. 

Permite a exportação de relatórios gerados nos formatos PDF, HTML (tela), 
CSV, ou uma tabela para utilização por outro sistema. 

Permite o agendamento de relatórios de forma recorrente, possibilitando a 
geração de relatórios diários, semanais, mensais. Permite definições de 
recorrência tais como: último dia do mês, todo dia 1, toda 2ª feira, todos os dias 
da semana, todos os dias exceto sábado e domingo. 

Permite o envio por e-mail de relatório gerado, aos órgãos públicos e/ou à 
concessionária. 

Permite a notificação via e-mail de relatório gerado e disponível para consulta no 
sistema. 

Permite o cadastro das vagas associadas a cada região. No cadastro das vagas 
deve ser informado, número da vaga (poderá ser visível na calçada), o tipo da 
vaga (Idoso, Necessidades Especiais, Normal, moto), a coordenada x,y 
(opcional). Não há a necessidade de cadastro via tela. O sistema deve permite 
a alteração desses parâmetros. 

Permite o cadastro dos fiscais responsáveis por uma faixa de vagas de uma 
região. Pode haver sobreposição de fiscais tomando conta de mesmas vagas. 
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Auditoria e Segurança 

O sistema provem controle de acesso, com login e senha por funcionalidade. As 
funcionalidades somente serão acessíveis aos usuários pelo perfil de utilização 
daquela determinada funcionalidade. 

Toda utilização do sistema é registrada para auditoria, contendo data/hora de 
acesso, login e funcionalidade acessada. 

Registra o login do operador do sistema que efetuou a operação das 
funcionalidades de venda e ativação de crédito, lançamento de saldo por 
contestação, cadastro de placas, bem como os valores envolvidos nas 
operações. 

Operação 

Processos e Funções 

A Solução a ser disponibilizada atende aos processos descritos a seguir, 
contemplando a operação e gerenciamento da concessão de exploração de 
vagas de estacionamento rotativo do Município. 

Cada processo a seguir descreve os requisitos mínimos de operação atendidos 
pela solução ofertada. 

Aquisição de Créditos e Ativação do Serviço 

A Concessionária permite, além do recebimento em dinheiro, recebimento por 

cartões de crédito e débito bancários para facílitar a compra do crédito para 
utilização das vagas pelos Usuários, gerando o Identificador de Crédito. 

O Identificador de Crédito é um registro único do crédito adquirido que é usado 
na ativação do uso das vagas públicas controladas. 

A Concessionária permite, no parquímetro eletrônico além do recebimento em 
dinheiro, recebimento por cartões de crédito e débito bancários para facilitar a 
compra do crédito para utilização das vagas pelos usuários, o sistema conta 
ainda com sensores de massa metálica que auferem a presen e veículos em 

tempo real. 
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Compra de crédito em comércio 

O Usuário, ao estacionar seu veículo, dirige-se a um dos estabelecimentos 
credenciados para compra dos créditos eletrônicos. O Usuário define o valor do 
crédito a ser comprado, dentre os valores disponíveis, paga para o Credenciado 
e recebe um recibo contendo um Identificador de Crédito. O crédito pode ser 
pago com dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou cheque (se aceito pelo 
Credenciado). O Usuário não necessita ter cadastro prévio e a compra poderá 
efetuar um registro. Serão solicitados o valor da compra, cidade, e 
opcionalmente o, CPF, e-mail e telefone celular. Será registrada no sistema, a 
critério do Usuário, a transação para emissão da nota fiscal eletrônica (via portal 
web) e fica facultado ao Usuário ativar o crédito para uso do estacionamento. 

Com ra via celular 

O Usuário compra créditos via aplicativo instalado no celular. O Usuário não 
necessita ter cadastro prévio, e na compra poderá informar alguns dados. Serão 
solicitados o valor da compra e opcionalmente CPF ,telefone celular e email. O 
aplicativo solicita dados para o pagamento imediato, via meio de pagamento, 
disponibilizado pela solução da Contratada. O crédito comprado fica associado 
a um Identificador de Crédito. 

Ativação de estacionamento via celular 

Aplicativo celular para ativar crédito já comprado. A aplicação obtém Identificador 
de Crédito e requisita/confirma vaga/região e placa (opcionalmente, caso já 
exista pelo menos uma cadastrada) e habilita o estacionamento. Permite alterar 
ou inserir uma nova placa. O saldo do Usuário, associado ao Identificador de 
Crédito, é debitado conforme valor das horas habilitadas. O aplicativo ainda deve 
permite a consulta do histórico de utilização do saldo e saldo remanescente 
associado a um Identificador de Crédito. 

Ativação/Compra via parquímetro eletrônico integrado no sistema de gestão do 
estacionamento rotativo on-line. 
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Ativação de estacionamento em comércio 

Usuário, que já tem créditos comprados, poderá habilitá-los em um Credenciado. 
O Usuário fornece o Identificador de Crédito que é validado no sistema, e 
confirma a placa, vaga/região e período de ativação do estacionamento. Há a 
opção de alteração ou inclusão de nova placa. 

Fiscalização e Controle 

A Concessionária disponibiliza recursos de hardware e software específicos para 
o uso dos Agentes de Transito e Agente Privado na fiscalização e monitoramento 
do uso das vagas rotativas municipais objeto da concessão. 

Fiscalização - Agente de Trânsito/Fiscal Público 

O Agente de Trânsito consulta a placa do veículo no sistema pelo dispositivo 
móvel (smartphone ou tablet). A consulta pode ser efetuada via reconhecimento 
de voz ou através de digitação da placa manualmente por teclado virtual, ou 
ainda pelo sistema OCR de leitura automatica por foto/vídeo. Se o veículo estiver 
sem ativação do uso no estacionamento rotativo ou estacionado por período 
superior ao permitido pela legislação, uma notificação é registrada no sistema e 
uma nota de informação impressa (bloco de informação contendo informações 
de regularização e de autuação) é aficionada ao veículo para notificação do 
usuário. O Agente de Trânsito anotará na nota sua identificação, data, 
vaga/região e horário da constatação. O registro da notificação ficará como ativo 
no sistema pelo período definido para regularização ou será enviado ao órgão 
competente para emissão de autuação após esse periodo. 

O sistema permite ao Agente de Trânsito tira três fotos da placa e lateral do 
veículo, associada as coordenadas georreferenciadas com data/hora da 
ocorrência vinculada a notificação registrada. Todos esses dados deverão ficar 
armazenados para registro e auditoria. 

Monitoração-Agente Privado 

O Agente Privado consulta a placa do veiculo no sistema pelo dispositivo móvel 
(smartphone ou tablet). A consulta pode ser efetuada via reconhecimento de voz 
ou através de digitação da placa manualmente por teclado virtua o p r OCR 
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(leitura automitca de placa por foto/vídeo). Se o veiculo estiver sem ativação do 
uso no estacionamento rotativo ou estacionado por período superior ao permitido 

pela legislação, uma notificação é registrada no sistema e uma nota de 
informação impressa (bloco de informação contendo informações de 
regularização e de autuação) é aficionada ao veículo para conhecimento do 
usuário. O Agente Privado anotará na nota sua identificação, data, zona e horário 
da constatação. O registro da notificação ficará como ativo no sistema pelo 
período definido para regularização ou será enviado ao órgão competente para 
avaliação e providências de emissão de autuação após esse período. 

O Agente Privado tira até três fotos da placa do veiculo, associada às 
coordenadas georreferenciadas com data/hora, que deverá ficar vinculada a 

notificação registrada. Todos esses dados deverão ficar armazenados para 
registro e auditoria. 

Administração 

O Operador monitora a situação de vagas disponíveis, aquisição de créditos, 
Ativação de uso de vagas, notificações de irregularidades através de relatórios 
gerados pelo sistema. 

O Operador monitora a ação dos Agentes Privados com relação a notificações 
de irregularidades através de relatórios gerados pelo sistema. 

O sistema permite a regularização, quando ocorrer dentro de um prazo pré· 
definido do estacionamento irregular com o pagamento da tarifa de pós.uso pelo 

usuário. 

O operador envia as notificações não regularizadas no prazo determinado para 
o órgão gestor de transito para avaliação e emissão das autuações pertinentes. 

Gestão e Repasse 

O sistema contabiliza as receitas, calcula os repasses, vincula as aquisições e 
habilitações ao CPF do usuário, emite as notas/cupons fiscais se requisitadas 
pelos Usuários. 

Os gestores monitoram os indicadores e os dados de operação em te 
conferindo, vendas, ativações, disponibilidade e repasses. 

s. m 
:::, !e. g a, 

ru a. 
a. o o o 
li), 3 
() a, 
a, :::, gõ 
11)1 a, 
o :::, 
oº a, g 
)> .... 
o ii'l 
a, eh < a, 
o .., 

~~-º (/l :::, .... 
g· [ 
o o 
o :::, 
3 o 
;e () 
a, o 
(/l ::, 
.... (/l 

~ ~ 
o õ 
:::, 

0 a. 
CJ1 a, 

~ )> 
I'\) .., 
CJ1 .o 
_CD~ 
a, m. 
2. !:; 
~ O,) 
a. 
li) a, 

a, e 
3 .., 
I'\) CT 

!e g: 
~ iii" 
.._ 3 
~o 
... a. 
c:o o 



-

DIRITRnn 
Cornelio Procopio 

A Concessionária faz o repasse ao Município, sendo responsável por todas as 
despesas, encargos de qualquer natureza e custos diretos e indiretos vinculados 
à operação da concessão. 

Os gestores lançam o crédito para os usuários que tiveram suas contestações 
acatadas. 

As informações de faturamento são enviadas para a Prefeitura automaticamente 
ou tempo real. 

O sistema mostra, ao gestor público, via web: 

Gráfico de utilização do serviço, por região e horário do dia: 

Estatística de verificação de placas. identificação de irregularidades, por região, 
e horário do dia; 

Estatística de ativação de placas, conforme canal de atendimento; 

Estatística de atendimento de Call Center, conforme horário, tipo de solicitação; 

Valores diário e mensal ativados para fins de repasse ao Município; 

Estatística e Relatório de utilização de vagas por veículos isentos (moradores da 
região, veículos públicos e outros definidos em legislação). 

Auditoria e Segurança 

O sistema controla o acesso ao sistema, com login e senha individualizados. As 
funcionalidades somente serão acessíveis aos usuários pelo perfil de utilização 
daquela determinada funcionalidade. 

O sistema registra login do usuário que efetuou operações de venda e ativação 
de crédito, bem como de cadastro de placas. 

O sistema mantém trilha de auditoria a fim de manter todos os registros de ações 
realizadas no sistema. 

Atendimento ao Cliente (Call Center) 

O Atendente de Call Center realiza o atendimento aos usuários, per 
seguintes serviços: 
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Registro de contestação para Lançamento de Crédito. 

Registro de reclamações, sugestões e elogios. 

Premissas 

A operação consiste nas ações por parte da Concessionária para gerir e garantir 
o pleno funcionamento do estacionamento rotativo, incluindo, as atividades de 
supervisão e fiscalização, arrecadação e interface com sistemas eletrônicos 
(WEB, Smartphones, Pontos de Vendas (PDV) e Agente Privado, suporte ao 
cliente, auxílio às atividades dos agentes de trânsito, além de disponibilizar 
estatísticas de ocupação e de respeito das áreas de estacionamento, geração 
de relatórios, registro e acompanhamento de ocorrências, a locação de todas as 
placas de regulamentação, marcas viárias e equipamentos necessários ao 
controle e perfeita operação do sistema; 

É disponibilizado o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para reclamações 
e informações sobre o uso do sistema implantado; 

A Concessionária deverá mantem Monitores que prestam serviços de 
informação e orientação ao público sobre carga/recarga de créditos e apoio aos 
Agentes de Trânsito na fiscalização do estacionamento, possuindo 15 
funcionários específicos para esta atividade. 

O deslocamento do usuário para aquisição do crédito de estacionamento não é 

superior a 50 (cinquenta) metros, sendo de responsabilidade da concessionária 
a disponibilização de pontos de vendas distribuldos de forma a se respeitar este 
parametro e/ou Agente Privado aptos a comercializar crédito quando da 
verificação da necessidade por parte do Poder Concedente; 

A concessionária mantem 13 (treze) parquímetros operantes 

O sistema tem um tempo de tolerância que varia de 5 a 15min, sendo este tempo 
determinado pelo(a) Secretaria Municipal de Trânsito; 

Na saída do usuário, não é necessária nenhuma ação adicional à a ão normal 
de remoção do veículo do local; 
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A operação do estacionamento Rotativo na via pública é realizada pela 
concessionária, sob supervisão e orientação da Concedente. 

As atividades operacionais executadas pela Concessionária consistem, mas não 
se restringem, em: 

Estudo de viabilidade para implantação e amplíação em novos locais quando 
demandado pelo Poder Concedente; 

Estudos e análises de comportamento dos usuários, frequência de utilização, 
rotatividade e demais estatísticas de utilização dos locais já implantados; 

Acompanhamento do funcionamento dos equipamentos em campo de controle 
e venda de créditos; 

Coleta e tratamento de dados armazenados em todos os equipamentos; 

Controle da utilização do estacionamento rotativo, incluindo a verificação das 
condições de regularidade de utilização das vagas: 

É obrigação da concessionária, ainda, garantir a integridade dos seus 
funcionários e cumprir as normas de segurança do trabalho, incluindo o 
fornecimento gratuito de Equipamento(s) de Proteção Individual - EPI, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. 

A Solução permite a aquisição de créditos de forma anônima, ou seja, sem 
cadastros prévios, ou com o registro do usuário no portal da Concessionária com 
a vinculação de CPF, créditos adquiridos e mais de uma placa por usuário 
cadastrado. 

A concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da ordem de 
serviço, para elaborou e apresentou um Plano de Projeto. obedecendo as 
melhores práticas do PMBOK, que detalhou a implantação do sistema no prazo 
estipulado. O Projeto de implantação é gerenciado por profissional com 
CREA/CAU, que atua como responsável técnico junto ao fiscal do contrato. A 
implantação inclui toda a sinalização viária, contratação e capacitação do corpo 
de funcionários, equipamentos, sistemas de informaç- e sala de operação, 
conforme as especificações técnicas deste Projeto Bá co. 
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O controle administrativo financeiro da concessão é efetuado pela 

concessionária que, quando solicitado, fornece todas as informações 
necessárias ao poder concedente para aferição de qualidade, receitas e 
auditoria dos serviços prestados. 

A contratada promove campanhas publicitárias educativas e promocionais sobre 

a utilização, pelos usuários. do sistema de estacionamento rotativo eletrônico 
pago, conforme Plano de Mídia a ser elaborado pela Concessionária e 
apresentado para aprovação da Prefeitura. 

Meios de Pagamento 

Pontos De Venda (PDV) 

O usuário do estacionamento rotativo tem a opção de adquirir créditos para uso 
do estacionamento em pontos de vendas, através de comércios ou pessoas 
autorizadas. 

Nestes pontos de venda, os créditos são comercializados através dos 
dispositivos móveis e portáteis especificados anteriormente ou por meio de portal 
WEB. 

As aquisições dos créditos são em frações mínimas de 30 (trinta) minutos e o 

usuário do estacionamento rotativo tem a opção de adquiri-los através de moeda 

corrente e cartão de débito ou crédito. 

Os créditos, assim que ativados pelos usuários são percebidos pelo sistema, em 
tempo real, dispensando a necessidade de voltar ao veículo para colocar o 
tíquete no painel. 

Ao efetuar a compra do crédito o equipamento eletrônico emite um comprovante 
de aquisição de tempo de estacionamento com as seguintes informações 

mínimas: 

Identificador de Crédito; 

Valor pago; 

Oata/Horada compra do crédito 

Orientações para utilização do crédito adquirido; 
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Os Equipamentos Eletrônicos possuem capacidade de serem configurados para 
atender condições diferenciadas e especificas dos parâmetros de operação, 
contendo: 

Valor da tarifa por local, hora do dia/dia da semana, etc.; 

Tempo de validade do estacionamento; 

Tipo de veículo: automóvel, motocicleta ou carga/descarga; 

Calendário perpétuo com ajuste para dias de feriados, horários de verão, horário 
de abertura/fechamento dos serviços. 

Todas as operações são percebidas em tempo real por software de 

gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo e armazenadas em 
servidor, com capacidade para backup do registro de todas as ocorrências, 
transações efetuadas (vendas de tempos de estacionamento, ativação de placa 
dos veículos, horários, meio de pagamento e tipo de transação), entre outras 
informações. 

A Concessionária é a única responsável pelos contratos de comercialização com 
os PDV's, devendo zelar pelo bom desempenho, atendimento e fornecimento 
dos meios de identificação como Ponto de Venda e recarga dos Cartões e/ou 
inserção de mais créditos avulsos de estacionamento. 

Os funcionários dos PDV's credenciados pela Concessionária receberam 
treinamento desta quanto aos objetivos do estacionamento rotativo e receberão 
as informações e material de marketing para a correta prestação dos serviços, 
além de equipamento próprio para leitura, venda de créditos de estacionamento, 
com comunicação via rede de dados de operadora ou WEB com o software 

Central. 

Os PDV's são estrategicamente distribuídos, ter fácil acesso e conter sinalização 
de identificação, de modo a atender adequadamente a demanda dos usuários. 

Os PDV's mantem seu horário de funcionamento no mínimo igual ao de 
funcionamento estacionamento rotativo e caracterizados de forma visível, 
através de placas instaladas perpendicularmente à respectiv hada. 
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Aplicativo para Smartphone ou Tablet 

O Usuário poderá optar pelo uso de aplicativo em seu Smartphone ou T ablet 
para aquisição e ativação dos créditos de estacionamento. Para tal o Usuário 
deverá efetuar o download do aplicativo. Ao estacionar em uma vaga de 
estacionamento rotativo pago, o Usuário deverá comprar e/ou ativar os créditos 
eletrônicos através do aplicativo instalado, permitindo pagamento pela aquisição 
dos créditos de estacionamento no próprio dispositivo. 

Créditos Avulsos de Estacionamento 

A solução permite a aquisição de créditos avulsos de estacionamento. Nesta 
opção, a identificação do usuário é opcional bastando que na ativação do serviço 
seja informada a placa do veiculo. Se o usuário quiser exceder o tempo, haverá 
necessidade da compra de outro crédito avulso. 

Centro de Gestão e Operação 

A Central de Operações da Concessionária é instalada em local na area azul. 
Esta Central tem como finalidade o gerenciamento e o controle de todos os 
equipamentos e serviços prestados, oferecendo as condições necessárias ao 
bom desempenho das suas finalidades; 

A Central de Operações mantem seu funcionamento e atendimento ao público 
durante os dias e horários vigente de operação do Estacionamento Rotatívo; 

A Empresa dota a Central de Operação de Equipamentos em condições físicas 
e tecnológicas de acordo com o número de vagas disponibilizadas para o 
serviço; 

O sistema informatizado de gestão, fiscalização e monitoramento é Implantado 
e operacionalizado em ambiente, conforme os seguintes requisitos mínimos: 

Alta disponibilidade de servidores, discos rígidos, banco de dados e links com 

internet 

Procedimentos de backup diário e mensal 
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A Central de Operações mantem o atendimento ao público e prestar os seguintes 
serviços: 

Administração, operação, coordenação, fiscalização e manutenção utilizando 
sistema de gestão e processamento de dados com controle on-line e geração de 
relatórios; 

Controle e fiscalização de irregularidades; 

Comercialização dos meios eletrônicos de pagamento junto à população; 

Assistência Técnica e atendimento a chamadas de manutenção preventiva e 
corretiva dos componentes eletrônicos e impressoras de ticket sutilizados pelos 
Fiscais e Agentes Privados; 

Disponibilização dos dados de credenciamento e gerenciamento dos Pontos de 
Venda, assim como os dispositivos de venda para facilitar a aquisição, carga e 
recarga dos cartões e créditos avulsos: 

Possibilita ao Poder Concedente conferir e auditar o sistema, acessando os 
registros das transações operacionais e os pontos de controle e verificação, bem 
como todos os registros e controles administrativos e financeiros referentes à 
exploração dos serviços. 

Central de Atendimento 

A Concessionária deverá manter, além da Central de Operações, uma área 
especifica para atendimento ao público, que dispõede infraestrutura adequada e 
funcionar durante o horário vigente de operação do Estacionamento Rotativo; 

Neste local são prestados os seguintes serviços: 

Informações gerais sobre localização, orientação e uso do serviço; 

Recebimento e atendimento de sugestões, contestações, reclamações e 
consultas feitas pelos usuários e público em geral; 

Informações sobre os locais de vendas dos Créditos de esta 
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DIRETRnn 
Cornelio Procopio 

Pagamento e regularização de notificação de irregularidade (taxa de pós-uso) 
dentro do prazo previsto; 

Demais atividades decorrentes da prestação do serviço; 

A Concessionária também deverá fornecer as informações via WEB com 
possibilidade de acesso por todos os usuários. As informações apresentadas no 
site deverão conter: 

Data/hora e tempo utilizado em cada região para cada Identificador de Crédito 
fornecido pelo usuário; 

Notificações registradas associadas a uma placa, contendo data/hora da 
notificação, região e foto; 

Saldo disponível do Identificador de Crédito; 

Informações e regras sobre o uso do sistema de estacionamento; 

Mapa Virtual com a localização das vagas de estacionamento público e 
localização dos Pontos de Venda; 

Download de aplicativo para smartphones e tablets que possibilite a ativação dos 
créditos eletrônicos, no mínimo compatível com sistemas operacionais Android 
2.1 ou superior, 10S; 

A Concessionária terá livre negociação para o acerto do valor de comissões aos 
Pontos de Venda {POSs) pelas comercializações e recargas dos dispositivos de 
pagamento. Todos esses custos serão de sua responsabilidade. 

Comunicação com os Agentes 

A Concessionária fornece aos Agentes de Trânsito envolvidos na fiscalização do 
estacionamento e seus Agentes Privados, dispositivos móveis portáteis 
especificados neste Projeto Básico e destinados a fiscalizar e receber os avisos 
das infrações cometidas enviadas através do sistema, que permiteá registrar: 

Local da Infração 

Data da Infração 
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DIRETRnn 
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Notificação da Infração 

As informações são enviadas e recebidas pelo sistema, via rede de dados, pelo 
dispositivo em posse do Agente de Trânsito ou Agente Privado que for 
responsável por aquela área de atuação; 

O Sistema é capaz de disparar automaticamente o aviso para os Agentes de 
Trânsito ou Agentes Privados em caso de ocupação de vaga, para que possa 
ser verificada a regularidade desta. Tal sistema tem como objetivo dinamizar e 
incrementar a fiscalização utilizando da tecnologia. 

Relatórios 

O Sistema gera relatórios que possibilitem estudos da atuação e autuações 
aplicadas pelos Agentes de Trânsito ou Agentes Privados em decorrência dos 
comunicados de irregularidades enviadas, permitindo ações e ou ajustes que 
proporcionem melhoria de fiscalização; 

Além dos relatórios de irregularidade enviados para os agentes, o sistema é 
capaz de gerar os seguintes relatórios: 

Produção financeira; 

Relatório de faturamento diário, semanal e mensal; 

Relatórios da comercialização, em tempo real dos créditos comercializados; 

Relatórios de distribuição de percentuais de outorga; 

Emissão de Notas Fiscais eletrônicas; 

Registro atualizado da quantidade de vagas existentes, por região; 

Lista de todos os Pontos de Venda com informações cadastrais e login de 
acesso; 

Gerenciamento de todo aparato tecnológico com informações de status, tempo 
de operação e outras informações operacionais; 

Estudos e análises de comportamento dos usuários, fr ência de utilização, 
rotatividade e demais estatisticas de utilização dos locai já i 

:S. m 
~ (/) 

g cí 
iii" e. 
e. o o (") 
ll)• § 
(') CD 
CD ~ 

~ o 
1!)1 CD 
o ~ 
o(") 
CD g 
~~ 
CD CI) < CD 
o .., 
;;! ~ 
(") iiiº 
~ -
ll [ 
(') o 
o ~ 
3 o 
)> (') 

~ g 
sr ~ 
e. -o 5 
~ 

o e. 
C11 CD 
o 
it ~ 
C11 .o 
<.O e 
~ ~ 
2. ~ 
e:!: Q) 
e. 
ll) CD 

CD C 3 .., 
"-> O' 
!e gi 
!::l iiiº 
-3 
~o 
..... e. 
(.0 o 

105 

!D 
iil 
~ 
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Controle da utilização do estacionamento rotativo, incluindo a verificação das 
condições de regularidade de utilização das vagas; 

Informações do Contrato 

Início contrato: 24 de outubro de 2018. 

Término do contrato: 24 de outubro de 2033. 

Valor do Contrato: R$18.000.000,00 {dezoito milhões de reais) 

Período do atestado: 10 de abril até 06 de maio de 2019 
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Sinalização Vertical e Horizontal 

A sinalização horizontal e vertical foi realizada conforme orientações emanadas 
das Resoluções 302, 303 e 304 do CONTRAN. bem como os Manuais de 
Sinalização Horizontal e Vertical do mesmo Órgão, em especial as de nº 180 e 
nº 243. As placas respeitarão os modelos, e os materiais a serem utilizados na 
sinalização seguiram os padrões do(a) Secretaria Municipal de Trânsito, quais 
sejam, placas de fibra de vidro e adesivos termosplasticos. 

A sinalização vertical compreende toda aquela referente ao estacionamento 
permitido e sua regulamentação, tais como: dias e horários de operação do 
serviço, carga e descarga, carro forte, pessoas com deficiência física e idosas, 
motocicletas, veículos especiais , entre outros e as demais que se fizerem 

necessárias à regulamentação de circulação da via: 

A sinalização horizontal foi realizada conforme normas técnicas e exigências o 

Código de Trânsito Brasileiro, em especial a Resolução do CONTRAN Nº 236. 

É utilizada tinta na cor branca indicando os locais com estacionamento permitido 
e na cor amarela os locais com estacionamento proibido ou de estacionamento 
emergencial. A concessionária utilizou adesivo termoplastico nas vias que 
possuiam condição para tanto, e pintura fria nas vias irregulares. 
Compreenderão a implantação e manutenção da sinalização horizontal toda 

pintura de solo e outras de sinalização para circulação em vias e logradouros 
destinados à área de estacionamento regulamentado. As legendas e símbolos 

referentes a motos e outros, também são confeccionados. 

Campanhas Educativas 

Objetivando esclarecer a população quanto ao uso e à importância do 
estacionamento rotativo, a empresa concessionária realiza campanha de 
divulgação. orientação e de informações aos usuários do sistema. As 
campanhas são veiculadas através de diferentes meios de comunicação 
disponíveis, como por exemplo, TV, rádio, panfletos, outdoors, mensagens SMS, 
entre outros, por um período não inferior a 90 (noventa) dias, que tem início com 
no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do funcionamento do sistema. 

Toda a campanha é aprovada previamente pela SMT - Se 
Transportes. 
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Auditoria e Verificação 

A qualquer tempo, a Concedente pode conferir e auditar o sistema em 
funcionamento, no espaço da Central de Operações, acessando os registros das 

transações operacionais e os pontos de controle e verificação, bem como todos 
os registros e controles administrativos e financeiros referentes à exploração dos 
serviços objeto desta Concessão; 

A Concessionária tem registro atualizado da quantidade de vagas de 
estacionamento discriminadas por zonas, ruas, equipamentos eletrônicos e 
trabalhos de sinalização efetuados. 

Cornélia Procópio, 1 O de julho de 2019. 

' ~ 
Paul~~~ -~-•: . 

Departamento de trânsito e sistema viário 

Wagner Bettin-Arquiteto e Urbanista- CAU /SP 25891-1 

Nelson Boaventura -Administrador- CRA/ SP 146297 

Valderes Fernandes Pinheiro - Engenheiro de Computação/elétrico - CREA 

2609556764 
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Página 1/7 

Conselho de Arfiuitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Nº 0000000538666 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

Validade: Indeterminada 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins , que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): 

--DADOS DO PROFISSIONAL---- -------------- - - -------

Profissional: WAGNER ANTONIO BETTIN 

Título do Profissional : Arquiteto e Urbanista 

Data de obtenção do título: 10/01/1986 

Registro Nacional: 0000258911 

Data de Registro: 23/07/1986 

Validade: Indefinida 

-- DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT---------------

Número do RRT: 7998689 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 11 /04/2019 

Forma de Registro: INICIAL à 7998689 

Descricao: 

Empresa contratada: RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 
CNPJ: 24.940.805/0001-83 

Participação Técnica: INDIVIDUAL 

-- DADOS DO CONTRATO------------------------ ------

Contratante: Município de Sapiranga- RS 
CPF/CNPJ: 87366159000102 

AVENIDA JOãO CORRêA- DE 301 A 961 - LADO fMPAR 

Complemento: 

Cidade: SAPIRANGA 

Contrato: 0042019 
Celebrado em: 28/01 /2019 

Valor do Contrato: R$ 0,00 

Data de Início: 14/04/2019 

Bairro: CENTRO 

Nº 793 

UF: RS CEP: 93800222 

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado 

Data de término da atividade: 2019-10-23 

--ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA--------------------------

2.7.4 - Implantação de sistema especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de estacionamento , 916.00 un - unidade ; 

-- ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO---------------------- ----

AREA Muncipio de Sapiranga- RS 

Complemento: Município de Sapiranga 

Cidade: SAPIRANGA 

Coordenadas Geográficas: O O 

Bairro: CENTRO 

Nº00 

CEP: 93800222 

--DESCRIÇÃO --------------------\-T--t-- ---1---------

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

-- INFORMAÇÕES IMPORTANTES - --------------+-'>-+--- -+---------

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das infor a - es onstantes do Atestad~ 
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as infor a e constantes do RRT, d 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sighVextemo?form=Servicos, co ~ : BY9DBZBB2Z0Z8Z74402Y 
Impresso em: 29/10/2019 às 10:24:10 por. WAG OWib àeTTIN, ip: 187.180.129.48 
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Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

atestado ou do requerimento da certidão. 

Página 2f7 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Nº 0000000538666 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica 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 

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei nº 12.378/201 O e artigos 2° e 3° da Resolução nº 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT 

- Válida em todo o território nacional. 

Certidão nº 538666/2019 

Expedida em 28/10/2019 12:10:00, Plraclcaba/SP, CAU/SP 

Chave de Impressão: BY9DBZBB2Z0Z8Z7440ZV 
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ESTADO DO RIO GRA , OE DO S L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE SAPIRANGA, com sede João Correa 793, CNPJ nº 
87.366.159/0001-02 neste ato representada pelo Senhor Sidnei Vieira Soares, 
diretor de transito, portador do RG sob o n° 10.326.082-57, inscrito no CPF sob o 
n° 469.701.930-04, lotado Departamento de Segurança e Mobilidade com o 
telefone (51) 99710-7341, A TESTA para os devidos fins que a RIZZO PARKING AND 
MOBIU1Y S/A, pessoa jurídica com sede à Rua das Orquídeas, 737, Indaiatuba, 
inscrita no CNPJ de nº 24.940.805/0001-83, presta com satisfação os serviços 
abaixo discriminados: 

Contrato de Concessão 004/2019 
CONCORRÊNCIA PÜBLICA Nº. 008/2018. 
Processo Administrativo Licitatório nº. 169/ 2018. 
Vinculada a RRT sob o nº 7998689 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GERENCIAMENTO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-ÁREA AZUL, 
conforme disposto na Lei Federal nº 8.987/1995, observando o que dispõem as 
diretrizes estabelecidas no Decreto Municipal n º 6456/ 2018, que regulamenta a Lei 
Municipal nº 4692/2010 e as disposições da legislação de trânsito expressas no 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n° 9503/1997) e de acordo com as 
especificações estabelecidas no Projeto Básico, Anexo Ido presente edital. Aplicam
se ainda, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n. 12.587/2012 e suas 
alterações posteriores, e da Lei Federal n. 13.460/2017), naquilo em que forem 
pertinentes. 

I.I- WagnerBettin-ArquitetoeUrbanista-CAU/SP25891-1 

1.11- Nelson Boaventura - Administrador - CRA/ SP 146297 

I.Ill- Valderes Fernandes Pinheiro - Engenheiro de Computação/elétrico - CREA 
2609556764 

- PER.IODO DO ATESTADO 

11.1- 14 de abril de 2019 ao dia 23 de outubro de 2019. 

-YALORDOCONTRATQ 

Av. João Corrêa, nº 793 - Centro - Sapiranga - R 00-222- CNPJ: 87.366.159/0001-02 
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ESTADO DO RIO GR ;,./DE DO l L 

PREFEITURA MUNICfPAL DE SAPIRANGA 

111.1- O valor total do contrato durante os 120 (cento e vinte) meses é de R$ 
15.862.225,52 (quinze milhões oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e 
cinto reais e cinquenta e dois centavos) 

IY- PERiopo DO CONTRATO 

lV.1- 120 (cento e vinte) meses a partir da assinatura do contrato. Contrato assinado 
no dia 28 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado, por igual período a critério 
da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, II da Lei nll 
8.666/93 e suas alterações 

IV.II- A CONCESSÃO DA OPERAÇÃO DO ESTAOONAMENT0 ROTATIVO PAGO -
ÁREA AZUL DO MUNiciPIO DE SAPIRANGA abrange serviço técnico de 
implantação, manutenção, operação e gerenciamento do estacionamento rotativo 
pago em vias e logradouros públicos do Munidpio de Sapiranga. 

IV.Ili- Os serviços prestados observam rigorosamente os requisitos previstos no 
Projeto Básico. 

IV.IV- A Rizzo Parklng realizou de acordo com o prazo do edital a instalação do 
sistema e a gestão continua e eficiente da operação, referente a 939 (novecentos e 
trinta e nove) vaps. e a implantação de toda a sinalização viária, tanto horizontal 
como vertical destas áreas, concomitante as sinalizações especificas para a 
utilização do estacionamento rotativo, incluindo os materiais e mão de obra 
necessários, atendendo as especificações do Código de Trânsito Brasileiro, Leis 
Municipais e bem como as determinações e orientações da Secretaria responsável 
peJa fiscalização. Ainda, ao longo da vigência do Contrato, efetua a manutenção da 
sinalização da área de implantação do estacionamento rotativo, sempre que for 
necessário. 

IV.V-Até o momento o serviço é prestado de acordo com o solicitado pelo município, 
nada havendo para abonar a conduta da empresa. 

V- EQUIPAMENTOS E SISTEMA COMPUTACIONAL 

V.1- A Concessionaria fornece todos os equipamentos e sistema computacional · 
software, cartões e hardware - necessários para controle do sistema, que são 
Instalados nas dependências da Prefeitura Municipal de Sapiranga/RS para garantir 
o acompanhamento e controle de acordo com as especificações técnicas constantes 
do presente Edital; 

V.li- A Concessionária doou para a Concedente (Guarda de trânsito) para fins de 

Av. João Conta, n• 793-Centro • Saplranga - RS- CEP: 93.800-222- CNPJ: 87.366.159/0001-02 
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E TADO DO RIO CRA:\'l)E DO l L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA 

fiscalização com seus agentes na área abrangida pelo estacionamento rotativo 01 
(um) veícuJo tipo caminhonete, 1.6, adeslvada com caracterização do órgão 
fiscalizador de trânsito, com rádio comunicador tipo Rádio Base, ar-condicionado e 
direção hidráulica e 06 (seis) equipamentos eletrônicos Smartphones - PDAS (talão 
eletrônico de multas) com sistema de comunicação de dados via Internet (cartões 
SIM) e 06 (seis) impressoras térmicas. 

VI- VEICULO COM TECNOLOGIA OCR 

Vl.1- A Concessionária dispôs de veículo de 4 (quatro) rodas com tecnologia OCR 
para a fiscalização dos veiculos estacionados na área regulamentada. O 
monitoramento consiste na unidade de processamento de imagens embarcada em 
veículo de 4 (quatro) rodas.sendo utilizado 4 (quatro) câmeras OCR do tipo ITSCAM 
401 VIGIA JLT 4 e 1 (uma) HDR Móvel, da marca Pulmatronix. 

VI.II- Na configuração do é possível ligar ou desligar todo o sistema utilizando o 
botão Power da interface. O LED de status do equipamento informa se o sistema está 
em operação ou desligado. 

Vl.JII- No Kit Processamento é usado a Antena GPS Externa, com configuração 
denominada de Gestão de Estacionamento Rotativo 

VI.IV- O Kit Processamento contém todos os componentes responsáveis pelo 
processamento do sistema, armazenamento das imagens, conexão com rede de 
dados e a alimentação. Tem a função de fornecer alimentação e comunicação 
seguras para os equipamentos de captura de imagens, processar o OCR das placas 
dos veículos e armazenar temporariamente os dados antes do envio ao servidor. 

VI.V- Kit Veicular corresponde ao conjunto de componentes necessários para que 
possa ser instalado no veículo que realizará o monitoramento móvel. 

VI.VI- Os componentes são acomodados em uma maleta plástica, que possui 
tamanho adequado para instalação embarcada em vekulo, propiciando a aplicação 
em diferentes instalações de monitoramento. Características: 

a. Proteção: IP20 
b. Fixação: Não disponível 
e. Material da carcaça: Polipropileno 
d. Temperatura de operação: -10º a SSºC 
e. Peso aproximado: 6,0Kg 

Av. João Corrêa, n• 793-Centro - Sapiranga - RS- CEP: 93 800-222 - CNPJ: 87.366.159/0001--02 
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~-ESTADO DO RIO GRA DE DO llL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA 

VI.VII- Para conectar o Kit Processamento aos equipamentos do Kit Óptico e na 
alimentação, são usadas as interfaces disponíveis na maleta 

1 Botão L/0 (Ligar/Desligar) 
2 Cooler com filtro de ar (parte idêntica é encontrada na superfície oposta da 
maleta) 
3 LED STATUS 
4 Botão GERAL 
5 LED LIGADO 
6 Entrada de Alimentação 12Vdc lOA 
7 Entrada USB para antena GPS 
8 Conector Swltchcraft 4 vias macho 
9 Conector Switchcraft: 5 vias fêmea 
1 O Switch PoE com 8 portas 
11 Saída HDMI 
12 Conector USB para Modem 3G/4G 

VII- SOF'IWARE 

a) O software Móvel de Fiscalização OCR é a interface de operação permite 
cadastrar os dispositivos de captura de imagens para operar 
simultaneamente na coleta otimizada e eficiente de imagens diurnas e 
noturnas de veículos; realiza a leitura automática de suas placas, 
identificando os caracteres (OCR) e armazena as fotos do veiculo com o 
registro da respectiva placa e a localização GPS no arquivo da imagem 
capturada, podendo ser integrado ao sistema de talonário eletrônico 
municipal. 

b) O Software de Gestão é a interface u lizada pela concessionária a fim de gerir 
em tempo real toda a arrecadação, localização dos monitores, status das 
vagas, veículos irregulares, emissão de relatórios, etc. 

VIII- DOS MEIOS DE PAGAMENTO 

Vlll.1- Para aquisição do direito de estacionar, é possível a utilização dos seguintes 
meios de pagamento: 

a) Moedas e cédulas de circulação oficial e uso corrente no País; 

b) Cartão de crédito e Débito; 

e) Aplicativos de celulares ou outros meios tecnológicos utilizados 

Av. João Corrta, n• 793 - Centro - Sapiranga - RS - CEP: 93.800-222 - CNPJ: 87.366.15910001-02 
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ESTADO DO RIO CRA1'/D[ 00 l lL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIRANGA 

pela concessionária e pelo usuário (RIZZO PARK); 

d) Pontos de vendas estrategicamente distribuídos; 

VIII.li· O pagamento da TARIFA de PÓS-UTILIZAÇÃO (TPU) e o direito de estacionar 
é realizada através dos pontos de vendas credenciados pela concessionária, através 
dos agentes da empresa concessionária ou pelo APP Rizzo PARK desde que no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

lX- DA FISCALIZAÇÃO POR MONITORES 

IXI- A fiscalização do status das placas dos veículos é realizada por monitores 
contratados da concessionária. 
Cada monitor possui um smartphone e uma impressora termica, sendo que todas as 
vagas do sistema são numeradas. 

X- DA AUDITORIA 

A qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Sapiranga tem a possibilidade de 
conferir e auditar o sistema implementado, acessando os registros das transações 
operacionais e os pontos de controle e verificação, bem como todos os registros e 
controles administrativos e financeiros referentes à exploração dos seiviços objeto 
desta concessão. 

Atestam.os também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições 
técnicas e prazos estabelecidos, satisfatoriamente, não existindo, em nossos 
registros, até a present.e data, fatos que desabonem a conduta da empresa 
contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

C@ TABELIONATO DE NOTAS DE SAPIRANGA "'." • .'.::: .,, ·:, ·,.-. ;·· •. :'t'.:~'' l,bJ 
~~ CtLllA~AHH~ TAS LOMP T.Hn•l1 1 • .. • ~<r , 

Diretor de Transito 
Departamento de Segurança e Mobilidade 

Av. Joio Corria. nº 793 - Centro - Sapiranga - RS - CEP: 93.800-222 - CNPJ: 87.366.15910001-02 
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OUTRAS 
,,,,,,, 

COMPROVAÇOES 
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RIZZC PARKING ANO MOOILITY 5/A 

Rua H,ma,tá, n' 371 ºª'ª 03 Centro lnda,atuba/SP CE:P 13 330 ~65 ...,.. RIZZO Nl::T (p) n ,7.ZO 
Central de Atend imento ~l~ZQ • 1 , -.. "1 1, 1, 1 , • .ua , u, ........ 1P 
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RIZZOPARK 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

A que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 6 de março de 1998. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, representante legal da empresa 

Rizzo Parking and Mobility S/ A, interessada em participar no Processo 

Licitatório n.º 255/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2022, declaro, que 

não possuímos no nosso quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho 

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

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso 

XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações; 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 

ROBERTA 
BORGES 

Assinado de forma 
digital por ROBERTA 
BORGES PEREZ 

PEREZ BOAVENTURA 
Dados: 2022.06.1 O 

BOAVENTURA 14:43:45 -03•00· 

DRA.ROBERTABORGESPEREZBOAVENTURA 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 

RG: 4024 7590-2 

CPF: 406.067.388-94 

q1zzc F'ARKING ANO MOOILITV S/A 
Ruo H,m, ,tá, n' 371 . sala 03 • Centro lndD;atuba/SP CE:P 13.330 665 

Central de Atend monto 
e;. 0800 6'12 ?260 attnd·PT'le-nto@nzzop.,rk• l"lgcom br wwwrlz?oparJ.ing com br 

RIZZO Nl::l 
1 1 t , • 1 ( 1, 1, 1 ,, 

P.~l~O 
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RIZZOPAR.K ANEXO VIII -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 

DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 

CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 

LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para licitar ou 

contratar com a Administração Pública de qualquer esfera de Governo, bem como 

estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame. 

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

implica na inexistência de sanção de declaração ge inidoneidade, respondendo por 

má fé a participação nesta condição. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

Assinado de forma 
ROBERT A digital por ROBERT A 

BORGES PEREZ BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

BOAVENTURA Dados: 2022.06.1 O 
14:44:47-03'00' 

DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 
RG: 40247590-2 

CPF: 406.067.388-94 

.... - .'·o;·.•:·-,~!'Y'.·;;··_,._-

RIZZC PARKING ANO MODILITI S/A 
Rua ~Jml•IÓ , n' 371. s.:,la 03 Centro lnda,a!ub.:l/SP CE:P lj 330 U,5 

C~ntral de Atend mento 
P 0800 6'121160 • õttnd•mento@rrt1opark•n9com br - wwwriztopadcinç com br 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 

.. , ,----. -~'"·~·::·,· . 

RIZZO :'\l:.l 
1 f t .... ,i, .. ,, ! ,\ 

RIZZO 
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RIZZOPARK ANEXO IX- DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 

DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 

CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 

LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 

empresa Rizzo Parking and Mobility S/ A, declaro para os devidos fins, ter 

conhecimento e aceitar todas as condições do Edital, bem como temos 

conhecimento das condições dos locais para a execução dos serviços, sujeitando-se 

plenamente às condições do presente Edital e seus anexos para cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação. 

ROBERTA 
BORGES 
PEREZ 

Assinado de forma 
digital por ROBERT A 
BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 
Dados: 2022.06.1 O 

BOAVENTURA 14:45:44-03'00· 

DRA.ROBERTABORGESPEREZBOAVENTURA 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 

RG: 40247590-2 

RIZZC PARKINC ANO MOBILITY S/ A 
Rua f-1,m, ,tó. n' 371 . oala 03 Cen!ro lnda,atub<l/SI' CEP- 13.330 ~65 

Central de Atend mento 
1'· 0800 6?2 7260 at•nd mento@)mzopork •ng com br wwwrtnopar~ing com br 

Registro/SP, 09 de junho de 2022. 

RIZZO Nl:.T 
1 t 1 ,,i ! ., •• 1 .\ 

RIZZO 
•••·•r•.1•-\·,1;• 
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RIZZOPARK 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE QUE UTILIZARÃO EQUIPAMENTOS, EQUIPES 

TÉCNICAS E ADMINISTRA TIVAS NECESSÁRIOS 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 
CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 
empresa Rizzo Parking and Mobility S/ A, declaro para os devidos fins, que serão 
utilizados os equipamentos, as equipes técnicas e administrativas que forem 
necessários para a perfeita e completa execução dos serviços, nos comprometendo 
a substituir ou aumentar as quantidades dos mesmos, desde que assim o exija a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Registro. 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 

ROBERTA Assinado de forma d igital 
por ROBERTA BORGES 

BORGES PEREZ PEREZ BOAVENTURA 

BOAVENTURA 
Dados: 2022.06.1 O 
14:48:45 -03'00' 

DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTU 
Rizzo Parking and Mobility S/ A 

RG: 40247590-2 

CPF: 406.067.388-94 

?-i°-·?1'>~.:ti7- .:;,.-...--1;.:]S".;:;.--.,.,,,::---~._.,-~- .,~~ -- . '~ ,~- r.--i 'V:-"""\~~~-:,-,r•. . - ,.,- - ✓ • - ··-:·;:-,--.-"'!:,--~'!e,'--' ~ '.f)!; 

RIZZC F'ARKING ANO MODILITY S/ A 

Ruo HJmJ1t á, n' 371 oala 03 Centro lnda ,atubo/SP CEI' 13 330 665 ""'" RIZZO NJ.:T (p)' R!:??.O 
CantraldcAtendmento ~,.z~~ 111,,11 111,1, • • .,.. , • '"~,, ... 

~- 0800 672 ?260 .nttnd mento@rizzopllrk1ng com br wwwr12zopar~1ng com br 
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RIZZOPARK 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO QUE OBSERVARÃO AS RECOMENDAÇÕES DA 

FISCALIZAÇÃO 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 
CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 
empresa Rizzo Parking and Mobility S/ A, declaro para os devidos fins, que serão 
observados, rigorosamente, as recomendações e instruções da fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Registro, assumindo integral responsabilidade pela perfeita 
realização dos trabalhos. 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 

Assinado de forma 
ROBERT A digital por ROBERT A 

BORGES PEREZ BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

BOAVENTURA Dados: 2022.06.1 O 
14:47:45 -03'00' 

DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 
RG: 40247590-2 

CPF: 406.067.388-94 

e, •-• ,-• :_;::r;•.:. r- --- ,,,._ .. ,, 'f • • .. • .•.;:: • • • ~ I • <t:, •.,-.,:, 

RIZZC PARKINC ANO MODILITY S/A 
Rua H,ma,to. n• 371 :;ala 03 Centro lnd->oatub<J/Sí' CEP 13 330 t65 """" RIZZO Nl:.T (p) RIZZO 
CcntraldcAtcndmento 81ZZQ ,,,,,,,,,,,, ••n ••· ' ' 
!=• 0800 6'12 ?260 nttnd rnenta@rizzop,,rk ng com br www nzzoparl,,Jng com br 

claudicir.vassao
Realce

claudicir.vassao
Realce



RIZZOPAR.K 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PRAZOS 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 
CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 
empresa Rizzo Parking and Mobility S/ A, declaro para os devidos fins, que os 
serviços objetivados serão executados nos prazos estabelecidos no Edital e ANEXO 
I - Projeto Básico. 

Assinado de forma 
ROBERT A digital por ROBERTA 

BORGES PEREZ BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

BOAVENTURA Dados: 2022.06.10 
14:49:28-03'00' 

DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA 
Rizzo Parkingand Mobility S/A 
RG: 40247590-2 
CPF: 406.067.388-94 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 
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-
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RIZZOPARK 

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

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 

DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 

CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 

LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 
empresa Rizzo Parking and Mobility S/ A, declaro para os devidos fins, que 
assinarei o Contrato e Termo de Ciência e Notificação referente a Modalidade de 

Licitação Concorrência Pública nº 004/2022. 

Assinado de forma 
ROBERT A digital por ROBERTA 

BORGES PEREZ BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

BOAVENTURA Dados:2022.06.10 
14:50:29 -03'00' 

ORA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 
RG: 40247590-2 
CPF: 406.067.388-94 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 
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RIZZOPARK 
ANEXO XIX - DECLARAÇÃO 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 
PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 
CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 
empresa Rizzo Parking and Mobility S/ A, 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 
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços. 

ROBERTA 
BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

Assinado de forma digital 
por ROBERTA BORGES 
PEREZ BOAVENTURA 
Dados: 2022.06.1 o 
14:51 :36 -03'00' 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 

DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA 
Rizzo Parking and Mobility S/ A 
RG: 40247590-2 
CPF: 406.067.388-94 
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RIZZOPARK 
ANEXO XX - DECLARAÇÃO 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 
PROCESSO N.º 255/2022. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 
CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

Eu ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, Portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 40247590-2 e do C.P.F. nº 406.067.388-94, representante legal da 
empresa Rizzo Parking and Mobility S/A, 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 todas as descrições 
e ferramentas do sistema operacional a ser implantado atendendo no mínimo as 
condições previstas no Projeto Básico; 

Projeto de elaboração de tíquetes raspadinha. (Layout e/ou modelo confeccionado); 

Assinado de forma 
ROBERT A digital porROBERTA 

BORGES PEREZ BORGES PEREZ 
BOAVENTURA 

BOAVENTURA Dados: 2022.06.10 
14:53:01 -03'00' 

DRA. ROBERT A BORGES PEREZ BOA VENTURA 
Rizzo Parking and Mobility S/ A 
RG: 40247590-2 
CPF: 406.067.388-94 

Registro/SP, 10 de junho de 2022. 
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RIZZOPARK 

- CHAVES 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

•

atas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
ttps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

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

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8º, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos flsicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/01/2022 10:16:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190450401222574262787-1 a 190450401222574262787-21 
ªLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

90 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05b821 c35321 bcc 709868cdd0b 7f31165ee0683b52a23580b926cd8d3a65a9b2c0e67 5d80fed9d7 df3bb377 a90e 190f0a57 d 
69fe 70acfb29c30d 1 a8a 7735bc53b58 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Seío Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

tas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

ttps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

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

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/03/2022 12:38:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190453103221032052146-1 a 190453103221032052146-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

- referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a 7 afdef40650b9b 72b 14815be91 fe9d787954609c504c998bad57 d49f7 59d9b91 e92d778cc8dc24e 1 0b42a630b266d 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituldo pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

•

tas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

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

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8°, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos flsicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio tisico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/01/2022 10:12:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponlvel para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190450401221881710878-1 a 190450401221881710878-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

- referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b821 c35321 bcc709868cdd0b7f31165ee75884bd4fc051 dde1 fa01 ac718fe5c4a 1663dbe5b6bcc4a5540f7332d4f83394d6 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

•

atas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
erventia pode ser verificada e confirrnada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
ttps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A tinha 
posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIZZO PARKING ANO 
MOBILITY S/A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos terrnos do artigo 8º, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos tisicas, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio tisico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/01/2022 10:14:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para inforrnações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e inforrne o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indetenninado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital : 190450401228857200134-1 a 190450401228857200134-2 
2Legislaçóes Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

- referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paralba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

•

otas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

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

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8°, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/05/2022 09:27:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1º, 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190452705222249474584-1 a 190452705222249474584-4 
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

- O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAiBA 

CARTÓRIO AZEVêDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
institui do pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

•

atas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
ttps:llcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/. 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A tinha 
posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIZZO PARKING ANO 
MOBILITY S/A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.87412019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos flsicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital1 ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio flsico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/05/2022 16:15:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190452705228708418237-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935194, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 220012001 , Lei Federal nº 13.10512015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 00312014 e Provimento CNJ Nº 10012020. 

- referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

•

tas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

ttps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

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

Nesse sentido, declaro que a RIZZO SA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei 
Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo 
perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/02/2022 16:59:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1 °, 10° e seus §§ 1 ° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 95821911209426599293-1 
' Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé . - CHAVE DIGITAL 
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27/01/2020 https://autdigital .azevedobastos.not.br/home/comprovante/95822301201616030075 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3

• 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345• 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/01/2020 16:37:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htt12s://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1443856 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 23/01/2021 16:18:13 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 95822301201616030075-1 a 95822301201616030075-2 
2 Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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TERMO DE ENCERAMENTO 

Contém o presente caderno 135 ( cento e trinta e cinco) pagmas numeradas, 
referente a apresentação da habilitação da empresa Rizzo Parking and Mobility 
S/ A, inscrita no CNPJ sob o nº 24.940.805/0001-83, Endereço à Rua Humaitá, nº371, 
Centro, Indaiatuba/SP, CEP 13.330-665 - Telefone: (19) 3014-8070, endereço 
eletrônico: assessoriajuridica@grupo-rizzo.com e licitacoes@grupo-rizzo.com, com a 
finalidade de participação da Concorrência Pública nº 004/2022, Processo 
Administrativo nº 255/2022. 

Protestos da mais elevada estima e consideração. 

Registro/SP, 09 de junho de 2022. 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 
CNPJ Nº 24.940.805/0001-83 

1,. °7~: ~:•- •• , );.'l'..:Y'1.:-'~~ .!,(, -~ ~~Y• :-;,;-.:--. ~r>-,);!'~~0:.~~.9-~••K • • •. x.-• ~ ta.;>,,,~ 1•• - D• ••-; ~., J.' --..<IS-.jl"--..,-:,_•:I\..:? ..... -i..:~••• .__,:,•3t';:'!-;.,-;"":...,Y~::' '-, ~ ".J. -

RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A 
Rua Huma,tá. n• 371. sala 03 • C•ntro lnda1atuba/SP CEP 13 330 -665 ....,. RIZZO N ET (p)• RIZZO 
Central de Atend,mento ~~2;~0 , , , , ., , ., ,, , , ,__ .. , ..... ,, "" 
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RIZZOPARK 

ANEXO V - CREDENCIAMENTO 

À 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE REGISTUO 

COMISSAO INTERNA DE LICITAÇÃO 

Rua José Antônio Jc Campos n2 250 • Centro 

RcRi°stro/Sào Paulo 

REFERÊNCIA: CONCORRtNCIA PÚBLICA NR 004/2022 - PROCESSO N2 

25S/2022 

OBJETO: CONCF.SSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAçAO E ADMINISTRAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS 

DO MUNICf PIO DE REGISTRO/SP, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

FIXOS, EMISSORES DE COMPROVANTES DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, PARA 

CONTROLE E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME 

LEI MUNIGPAL, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÓES E DEMAIS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DESTE EDITAL 

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA" 

OUTORGANTE: Rizzo Parking and Mobilfty S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n2 24.940.805/0001-83, com sede na Rua Humaitá, 

nº371, Centro, lndaiatuba/SP, CEP 13.330-665, neste ato representada pelo(a) Sr. 

(a) ROBERT A BORGES PEREZ BOA VENTU~,ira, solteira, CEO, portador( a) 

do RG n!! 40247590-2 e do CPF n2 406.067.388-94, residente e domiciliado na Rua 

Avenida Arthur Augusto de Moraes, nº 2020, Distrito lndus 

CEP 13.350-000. 

( 

~ ~ ...... ••= • .,.,...,,~ .......... ,oo "'"'""º """'=•• = -••~-- -~~•==~ .. ::. CamScanne)-\fl{ Q_, 
" 

-

(!) ~ Autenticação Digital Código: 190451006221909200848-1 (A\ Cartório Azevêdo Bastos ~ 
,O Data: 10/06/2022 12:06:35 ) Av. "'-•idtnto Eplt6do PH- • 11~5 
~ Valor Total do Ato: R$ 5,02 1 Bairro dos Es tado, Joio Peosoa . PS ' 

, ~ Selo Digital Tipo Normal C; ANC40875-G521; \ • / (B3) l244-5404 • cortono@uevedobastoo.not.br Vélber "3.e de M. cavalcanti _ '- , 1/ http:s://uevedobu to&.nolbr Titutar 
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(S): Sr.(a) Bruna An1:élica Ja Silva. brasileira, solteira, advogada, 

.t OAB/SP 420.666, port.ador(aJ do RG n9 441.098.688-09 e <lo CPF n9 

4-11.898.680-09, n>siJcnll' c domiciliado na Rua Celso Xavier, 590 • Centro, 

Rcgistm/Sfl, CEP: 11900-000. 

PODERES: ao(s) qual(:iis) confere amplos poderes para representar a empresa no 

procedimento licitlttirio, cspecilic.1mcnte na licitaç.lo modalidade CONCORR~NCIA 

PÚBLICA n° 004/2022, da Prefeitura Municipal de Registro, podendo para tanto 

prcst.:Jr t'scforccimcntos, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 

notilic:içõcs, interpor recurso, manifestar-se quando à desistência deste e praticar 

toJos os demais atos increntes ao referido certame. 

DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA 

Rizzo Parking and Mobility S/ A 

Registro, 09 de junho de 2022. 

ROBERTA 
BORGES 
PEREZ 

Assinado de fonna 
digital por 
ROBERTA BORGES 
PEREZ 
BOAVENTURA 

BOAVENTURA Dados:2022.06.10 
11 :34:19 ·03'00' 
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confira os dados do ato em: hltps://selodigilal.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobaslos.not.br/documento/190451006221909200848 ~ ~ ~ 

Q Autenticação Digital Código: 190451006221909200848-2 /.~ Cartório Azevêdo Bastos itJ ai · " l!l a. "Ri ~ 
i Data: 10/06/202212:06:36 \/ ) Av. PrwsldenteEpltácloPessoa-1145 a.. O IIl ai 
1- $ 5 02 Bairro do. Estado, João Peuoa • PS -, 
~ Valor Total do Ato: R , ~ / (13) ~ . cartorfo@azeVedobastos.notbr V- de M. CavalcanU 1-
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital : ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

1 .//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

/>. tenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIZZO PARKING AND 
MOBILITY S/A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/06/2022 13:54:33 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190451006221909200848-1 a 190451006221909200848-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.1 05/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf5060e531 cff5187 a092dcba994f186d979b0701 c464f733134f9feae9fca3e0ea67 cf9e62806597 a 79912d3e880894d69 
e70acfb29c30d1a8a7735bc53b58 

f.l~ocia da pub ,o 
C.narittt 

Vttdd.i Prcv&6n<1 U 2 100-l. 
dC' ~ deac,osto de: 2001. 

ICP 
Brasil 
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~p P.i'RK~9. ~~ MQftlLliv S/A 
NIRE:35300492056 ' .. 

CNPJ 24.t•0.S0S/0001-83 

ATA DA ASSEMBLEIA Gf.RAl, EXTRAORDJNÁíUA PARA APROVAÇÃO CESSÃO DAS 
AÇÕES OMINI\TIVAS 

(At,l l,1\T.JdJ n., fom,:i d~ sumario. confom1c fon1lt:ulo pelo ortj~o 130 §1º da Lei nº 
6.404/76) 

DATA, HORARIO E LOCAL: 1 O de agosto dr 2021 • .is l 0:30 hor.ts, na sede ~ocial dil 
~mprc, na c.i J.1de d~ lnd.1farub.1, Est:u!odt' São Paulo, na ltua lh1m.titá, '.'i?t, ~.:il:i 03. CF.J> 
13.330-(,65. 

CONVOCAÇÃO: l>tspt-n tia, no" h-t·mo do §~ do artigo 124 d:, 1..ei n9 6.104/76 (Ld 
d.1~ Sncl dadcs por Ações) 

QUORU t DE INSTAI.AÇÃO: Presente a totc1tldade do.e; acionistas, conformt- a smatura 
apostas no L •.rro d Presenç.'L 

QUALIFICAÇÃO DOS PRESENTES: DRA. R081:1{TA RORGES PER~ ROAVENTURA. 
br.i ileir.,, solteira. advog.id . portadora d.i cfd l:1 de identidacfc: n11 40.24?.590--2. 
inscrit;i no CPF de n9406.067.388·(}4, residente e cfomicili.1dn na Rua Ben dito Almeida, 
Bela Vista, l 57. P. li.ls Fausto, Estado de São Paulo; SR,\. stLMARA GALERA PERE'l 
BORGES BOAVENTURA, brasildr.\. di\'orciada, c-mpre$ttria portador.i do RG sob o n2 

18057449 e in cnfo no CPF sob u nº 065.278.648•09 com o endereço .i ru3: Avenida 
Arthur Augusto de:- Moraes 2020· OI trito lndustri.11· f; füis F~usto SP; SR. THIAGO 
FERREIRA BALBI O hrasilciro, ·oi ciro. empn:shio portador do RG soh o n9 

408 l S4 i92 S P/SP e inscrito no CPF' ·ol> o n 3S7.681.958-•iO residente e dom 11:ido a 
rua Jose da Ro ha Marttn , 23-- Lote.&rnento Sh,mgrilJa· Valinhos-SP; Sll ROBERTO 
BORGES BOAVENTURA br~1 ileiro. divorctndo. empr • árlo portador do RG sob o n11 

13968199·1 SSP/SP • pedida em 17/06/19971nscrito no CPF ·ubon 039.946.648-70 
r sidentc e dornicilia-t.lo a Avenida Arthur Augusto de Moraes, 2020· Uastrlto Industrial- f 
Elias Fausto SP; VALDIR ANTONIO OUARTE brasileiro, solteiro, cmpre ·-' riu port.1dor 
da cédul.1 de identidade sob o nº 5.172.237-9 SSP/SP data d expedição 03.02.2012 e 
inscri to no CPF/MF ob o 11!! 419.757.078--34 res idente e domiciliado a Av. 17, n" 1148 
bairro Saude· Rio Claro• São Paulo SP 13.500·320; RAFAEi.A DORGES PEREZ , 
BOAVENTURA, br.u,11 lra. soltei ••• arqui cta, c.-om registro geral ~oh o n2 inscrita no CPF' 
de n11 4 i0.345.118--213. residente e do 1iciliada na Rua Dante Antônio f.areto, 1S0, Jardim 
Amstaldcn Hc idence. lndaiatubJ, São Paulo. 

MESA DIRIGENTE: Presidente: Ora. Rob"'"' Borg,-. Bo•ventur.t Se....,tària Sra. Stlma# 
G.:ilcra P~re1. 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os Acionistas de 1dir,1-m: • • 

Analisar e apro\r.lr .i l"eS. lo de cotas m sua intel{r.l.lidade da acionista RIZZO S/A, 
inscrif,1 no CNPJ nll 03.836.130/0001 · lnscriçjo f:.,;tad ual n 297.0S9.780.119, neste ~ 
ato reprc entadil pelos seus sóc.ios a io tas Senhor VALDlR ANTONIO DUARTE, 
brasiltlro, solteiro, empresário port•d• da dul• de lde.,tid•dc sob "J_ S.1~7-9 ~ 

' .., 
-ti 
~~ 

Autenticação Digital Código: 190450401222574262787-1 
Data: 04/01/2022 09:15:34 
Valor Total do Ato: R$ 5,02 
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49585-R0G7; 

Cartório Azevêdo Bastos 
Av. Prnídente Eplejclo Peseoa • 1145 
Bairro dos Estado, Joio Pessoa • PS 

(83) 3244-5404 • cartorfo@azevedobastos.not.br 
http1:J/aze11edoba1tos.not.br 
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. . ,. .. 
RIJl,0.P,,ARKIN~~NO M081LITY SIA 

NlRE:35300492056 
CNPJ 24.940.80St0001-33 

s r;sr ditta de cxproiç.,o 03.02.2012 e Inscrito 110 CPF/Mf ~oh o n11 419.757.078-:H 
n•.;.identc (' dormnH.,do il ,\\'. 17, 11 11 t MU bairro S.,udc· Rio Claro- São J>,1ulo SP 13.500-
. 20 e ROOF.RTO UORG~S OOA\'ENTIIRA, hraslleiro. tlivordadc,. empresário, portador 
do ltG sob o nv 13.968.19'>· 1 SSPrP, insníto nu f.PF/ 1F sob u 11" 039.946.6-18-70 
residente e dunndliallo a Av. A, thur Augusto tle Moracs, n 2020- fundo. - Elias Fausto 
•SP, H•ndo assim como rroprkt,fria tfas açõc-s l' rn sua integralidade podendo alienar, 
ceder ou quai ·,1uer outro. institutt,s 

nando início aos trabalho a Senhor:, rresiucnre csdareccu que foi assinada lista cJe 
prescnç.1. especialmente pn-parada t• .rn tenti ada pc-la mesa para tal finalidade. 
verificando-se qur ·e ,1ch.wam pre~entc o subscritores da totalidade do e'lpital social, 
podendo ;1 Assembleia v.1lidamente instalar-se l' d •liberar, indcpencJenrcmcnte da 
form.1l'cLldl's prescrira no parágr.ifo único d('I artigo A6 da Lei 6.404/76, conso.1nte 
p rnlissivo rontido no par.ígrilfo 4 9 <lo artigo 124 desta mesma lei. 
Em seguida, .1 Senhora P~~•dentc s,,licitou a Senhor..1 Sccrct,,ri.1 qu~ procede ·e à 
aprescnr.ição do relatório d ~ atividade da diretoria, os qu.1is, ,,pós :málise. colocados 
cm voução pela SenJ1ora Presidente, foram aprovaJos intc-gralmcnte e porun.:mim dadl·. 

Dessa forma. retiro-se da soci~.1de na pl'esentc d.na a empresa RJZZO S/A, CNPI n~ 
03.836.130/0001· 7. repn: ~nuda pdos sócios senhor VAl.PIR ANTON IO DUARTE e 
ROBERiO BORG ·S BOAVENítJRA, cc-dendo tod, ' as suas aÇ(>es para a empr a VIVAT 
,\OMINISTRAÇÃO OE BENS E IMÓVEIS LTOA, inser iL't no C 1PJ 11~ 23.005.964/0001-85, 
Inscrição E tadual Isenta, com sed(' n.- Rua das Orquídc.•a ·, n11 77, sal, 313, fanfim 
Pompc:icl - Jndaia uf>,1/SP CEP: l 3.345-0-10. ncsh: ato rcpre<:~nt_acia pcl 1 • seus s6do. , 
Sr:t. ROBERT A BORGES Pt:REZ ROA VENTURA, bra!)ileira, solteira . .1d\'ogada, portadora 
da é<iu la Je idmtitl.1d • nu •I0.247.S~0-2. insrnta no Cl'f de n!!1l0-0.067.38A-'J4, , 
rt lcl~ntc o (fomiciliad.1 na Rua Benedito Almeida, O l.1 Vista, 157, ' li.1. Faus10. 1:stado de 
São Paulo, SILMARA GALERA PEREZ BORGES BOAVENTURA, bra llt:lr.\. dh•orciadél. 
empresária port dora llo RG sob o n11 18057449 e inscrito no CPF' sob o 11° 065.278.648· 
01) com o endt"r ço a n.tt1: Avenid, Arthur Augusto de Mvrae 2020- Distrito hHlu. trial
Eli,1s Fausto SP e RAFAEl.A BORGE.~ PEREZ BOAVENTURA, brasileira. soltdr,, 
arquiteta, com rc-c6i ·rt o geral sob o n ln cnt.1 no CPF de n9 406.067.388·94. residente(! 
domiciliada na Rua Dante Antôrrlo Careta, 150, Jardim An t.1lden Rc:sidc:oC'e, lndaiatuba, 
São P.,1ulo. tl'ndo assim como proprietária das .1ções em sua integralidade podencfo 
alienar, ceder ou quaisquer outros ln ti tutos. 

Pcrm.anecem inaltcr.idos e cm phmo vigor todo~ os demaís rngos do Estatuto Social da 
companhia naquilo l'm que colidam com as dclib~rações aprovad,ts cima. 

ENCERRAMENTO: A Senhora Preside te ofereceu a péllavr. aos pre entes, que por sua 
vez, qu •dar:u 1-se incrtc.s, ~e ndo assim, foram dccl;m1dos suspensos os t, .1balhos pel~ 
tempo nec :.ário .i lavratura da presente ata <'fUe. depois d· lida e aprov, lia, foi~ :r.in.lcfa 
por 01 lo,;. Seguem as a ln. turas dos Acionh,tas. Dirt"tore.s, Senhora Pr ld nte/-~ 

As,cmbl•,,. d, Sen ora s«rerâria. ~ ~ (/. . 

91 

Confira os dados do ato em: hllps://selodigilal.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.b, menlo/190450401222574262757 
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~ Autenticação Digital Código: 190450401222574262787-2 

A-~ 

~~ 
o Data: 0410112022 09:15:34 Cartório Azevêdo Bastos 
~ Valor Total do Ato: R$ 5,02 ~1~~::;:~::~:;-.; '.:: 
~ Selo Digital Tipo Normal C: AMK49586-HHJ8; (83) 3:Z.U.5404 • cartorio@azavedobastos.not.br 
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ACIONISTAS: 

. . 
~b PARIÓ~ ~No NÔe1l1TY s1A 
. " . '' Nlftl::3'63004Õ~ti58 . 

CNPJ 24.940.805/0001-83 

- ~ - /~7-~ ~ IUXZOS/A 
~ ~ t..- l.-----'cNPJ n~ 03.836.130/000 t-S7 

-~-
/ ROBERTO BORGES BOAVENTURA VALDIR ANTONIO DUARTE 

Roberta Borges P~rez 
Boaventura 

,rrt'Sldente 

MESA: 

Presentes: 

1 1 

ROBERTA-BORGESPEREZ 
DOAVENTURA 

~~ 
\AVENTURA 

1 

SILM 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.ijpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.nolbr/documento/19 50401222574262787 

Autenticação Digital Código: 19045040122257 4262787-3 
Data; 04/01/2022 09:15:34 
Valor Total do Ato: R$ 5,02 
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49587-O9ZO; 

Cartório Azevêdo Bastos 
Av. Prnldente EpftSclo Pu1oa • 1145 
Bairro dos Estado, Joio Pessoa • PB 

(83) 32.U-5404 • cartor1o@azevedobastos.not.br 
https:J/azevedobast:05,.not.br 

l 

' I 
Véfber Aze de M. CavalcenU 

Titular 



lilZZD PARtclt,,aG.ANO MOB:t.lTY SIA 
. . . .. NIRE:35300492056 . 

CNPJ 24.9'0.80510001-83 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 

Boletim ,lt! sub~<"tif· o das S.176.827. çô~s tl·, cmprc-sa ltlZZO PARKINGAND MOUILITV S/A: 

RIZ7.0 S/A, ocfcdatlc anônima de c~11 tal fechado com sua sede jurírtlca localizad.1 na Avenida 
l\rthur Acgu. to Ul' t.hlr. l'S, tt 11 2020, l,; ;melar. Dlstrtt< Industrial. M11nic-lp10 111• Elia,; f ;,usto. 
E tado de SJn l',,ulo, C~P. t J.J;.0-000, ltts r t,l no f.Nf'J snh nP 03.0Jf:d 30/000 l •57, por Sl"llS 

s,Scio,, r. ROntmTo BORGF.S OOAVl-:NTURA. hr.1-.1lt•1ro. d1vorc-iado, cm1 rcsíÍrio, port. lor da 
retlul::i Jc idcnti<l.1,lc ln.;;rrito no r.rF /MF sob" n11 039.94(,.f,111• 70 n•-.iclt-ntt r ,J11mldli,1cio ,l Av. 
Mtlmr A\1~u-.10 de ~ or.,e . . 11~ 2'120 - Fundos - El1:1 Fausto -SP, e Sr. VALVIR ANTÔNIO 
DUARTE, bl'Jsil iro,so1t(' ·ro. cmpres.'lrio IX) ,dor da códul.1 d(' idcntici.ide !-Oh o n? S. l 72.237• 
9 SSP/SP tl,lt,l dt.• cxpl'<iiç.,o O:J.OZ.2012 e inscrito no l'F/MF ob o t1 4ltJ.757.07R-:M 
r<'shh•nk t· tlomkili:nlo ,l /w. 17, n9 11-\8 bairro S. údc• mo CIJro- São r,1ulo SP nso0-320, 
i:\thl.cr~\'t' S.l 76.A27 (cinco milh1'1•--~ <-nto e setenta e sei!ii m il oiton~nto e vinte e cteJ ações 
ordin:l 1. ~ nominativ:ts, rl'fcrt.·ntes a RIZ-ZO PARKING ANO MOBIUTV S/A. sendo ct:dido 
íu t•gralidade pa . a t>t lprc-sa VIVAT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA podendo 
usar, R07.:lr, usufru ir e alienarem. uma, tendo todas as prerrogativas r ~•rente as ~çõe.,; em que 
p, s -~, a ser propriet.\ria , 

Sócio 
VJVAT J\DMINISTnAçAO DE DENS E 
IMÓVEIS l,TílA 
Total: 

SUBSCRlTORA: 

ROBERTA BORGES PEREZ 
ROAVi"NTURA 

Presidente 

% N~ De a(iJcs: Valorem RS 
100 S.176.827 RS 5.176.827.00 

RS s.176.s21,oo 
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,RI~~ PARKJ~G ~NO MOBl~ITY SIA 
Nl~E:353004~:lOSb 

CNPJ 24.940.80510001-83 

VIVAT AD IINISTRAÇÃO DE BENS E 11\fQ 
CNPJ nt: 23.085.984/000HlS 

RODERTA DORG~ PEREZ 
UOAVENTllRA 

L 

SIUtARA GAl~RA PEltFl BORGES 
80.AVF.NTURA 
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fm \'Írtude da prc~cntc :,prova~o de cc-ss.3o de cotas os ACIONISTAS resolvem 

tr:mscrever em at.1 o estatuto ::iprovado da empresa Rl7.ZO PARKING ÂND MOBII.ITV 

S/A. 

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 

ESTATUTO SOCIAL 

C:iplruJo 1 

03 De-nomln~~o. da Sede, dos Objeti\•os e da Duraç.'io 

/\rt. 1 ° A Sociedade girará sob a denominação comerei.! ele RJZZO PARKJNG AND 

l\10BIUTY S/A. como sociedade de capit:ll fechado, que se r •gerá por este cstituto e 

pela lcgisl.-iç.10 cm vigor, podendo adot.,r outro tipo jurfdico, sendo seu praw de 

duraç.io lndet rminado, l"nctr..mdo ~ua ahvidadcs com a ob ·ervânda d.u 

disposições leais e estatutárias. 

Art. i 0 A Suclf'dadc terá sua sede e foro na Cidade de lndai.atuba. Est.tdo São Paulo, oom 

:::::.~~:::~:=d~:~::~::~~~~:º~~:,: 13.330-r~ 
• Rus fajor Pereira, 262, Sala 02, CF.P 13.630·04'0, Pi • ~unung. , S.lo ~ulo, CNPJ 

24.940.805/0003-45. 

• Avenida Ru i IJarbosa, 406. Apto 03, Centro• Patrod nlo/MG. CEP: 38.740,014, 
24M0.805/000S-07. / 

Gt~ 
' ... 
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• Rua CilrlQs UichL 92, Sal., 03, CEP 93.000·0'12, Sapir,,ngi\, àu Pí1t1lo, C:NPJ 
211 .'.MO.8O5 /0006-98. 

• Av. Alberto Coranol, 573. Sal;:1 J. 92, CEP 86.300,000, f.ornélio Procópio, 'ão 
Paulo. C: 'PJ 2'1.91\0.805/0001-26. 

• Ru.1 Jo.iquim da Silvo Limil, 180, Loja 11 - Centro GUARAPARI/E ·. CEP: 
13.29.200-260, CNPJ n 24.'H0.805/0008,-50. 

• Run Sl o l,uí7., 11!.' 272, s. L, 04 - Centro - Marllia-SP, CNPJ nl1 24.940.805/000<J
:lO. 

Art. 3 6 A socit-datle tt'rá como obj~tivo a prt":.ta Jo d :.ervu;o ti 1mpl.111t.'IÇ:' o, 

opcraç:\o, manutenção e gerenciamento de: (1) sinahzação hori7.ontal e vertical: (íí) 

JHO j1.: o · de sinali1.aç.'io; (iii) projetos urbanos; (ivJ serviços urbanos: (v) serviços 

trópfros munlcipa ; (•11) cc;tocíonnmcnto ro ari\'O: (vii) parqulm tro; {viii) pro jetos 

viários: ix) c:01 Cl'ssâo dt• servtço público,: ( ·)lo • ç. o de veiculo rom motorista; (xi) 

t:icionnmento pri\'ado; e (xii) guardei veículo. (xHI) con~rução, reforma. mpliaçfo, 

gestão opera~o de l'odovias, ferrovias, portos e aeroportos atmvé ll,1 rmissão, 

concessão públlra ou parccrl. público pri\•ada. 

Pan\gr.ifo prim iro- o desenvolvimento do objeto previsto no caput, poder., ~er 

reali2ado i><>r me-lo pl'óprio ou por participação. como sócia ou aciom ta, do capital de 

ou ras sociedades ou empreendimentos especialmente constituídos paro s:<.e fim. 

Parágrafo segundo• A Sockdadc poderá participnr de outras sociedades com objetivos 

sociais semelhantes ou não. 

Art. •lº A rl térlo rfa d iretoria, a sociedade poderá instalar, ou manter ou extinguir tâliais, 

q u::il. quer e:m1hclecimentos neccssârios ao 

dcst·mpcnho das alividadcs o oh\oco>l, em quijer ~ 
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krritório nn ioni,1 Oll nu l'Xlcrior, rcs1H•lt,11l,1 a~ pn·sc.Tiçõê_c. e cxfg \nt.iêts ll'gais e 

pC!ttillC!llh'. . 

Capitulo li 

Do C.ipital So lal e d.1s Ações 

Art. ~11 O <, pltal oriol ser · de RS 5.176.827,00 (Cinco milhões, cento e setenta e seis 

mal e oitocentos e vinl~ e sl'lt' rl'ais) rcprcscntildo por 5. t 76.R27 f(inco mllh t!S, cento 

e sctent;'l seis mil e oitocentos e vinte scre} ílÇúes or<linàrias nomlnat vas, sl'm valor 

oomlnal. 

Parágrafo Primclro: As ações rcprcsenta:ivas do caplt.11 social ~o lndivi íveis cm 

relação a sociedade, que não lhes reconht!C ~ mal· qu um rroprl ·t.-íno p.ir.i • da 

unid.ld . 

Parágrafo ~egundo: t vedada a conversão de açocs preferenciais. quando emitid:is, em 

qualquer l'Spéoc. 

An. 6~ Cada ação ordiu, rl:l erâ direito a um vo:o nas delibera~ões da.s As.semble1n 

Gerais Ja Soci~dode. 

Art. 7° Os ccrt1fic.,do. reprcscntati\•os dns ações múltiplas ou cmatclas S(ir;io .1ssinados 

por dois Dirigentes o cmpo de en11 ,to. endo obrigatoriamente um dentre eles o 

Diretor Presidente. ou do Dir tor P, csidenre cm conJunto com um procurado c:om 

poJc:n.·~ t:)JJcc:i.i i:.. 

\ 
.. ' 
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rarágr.,fo Único! O desdobramento dos ccrtilkatlos. lf ulos múltiplos ou caute.Jas 

representativas de açõcs será cfctuadu a preço de custo ao :iclonlstas. 

Art. 8° Os ,1clonist.1s t •rào prcíerência na subscriç.lo de novas ações decoCTentes do 

aumento doc.1pital social, fixando-se o pra1..o de 30 (trint.i) dlil.S, .i con • d3 publk~ão 

da sua delibcraçào, como limite para o cxcrddo deste direito. 

Parágr.úu Primeiro: o acionista que tle t:"jar alit"nar ou tran ferir, a qualquer tfrulo, 5U 

ações e /o:,. direitos de subsc:iç.ío, total ou parcialmente, a tercec ros não sócios, deverá 

oferece-las primeiramente aos demais acaomstas, os quai terão direito de preferenc1a 

nc1 .,qui ' iç.io, eim igu ld,ule d 

itul:ir . 

11diç~. w1 J>roporçlo das açõl's J que forem 

Parágrafo S<..-gundo: O :teionista que pretender allt•nar suas ~ec: /01t díreitn~ de 

subscr1ç; o de\•erá comunicar, por e-cicrito, a Companhia acerca de sua intenção, 

Indicando expressamente o nome do interessado, a qu.1nt.Jdnde de .içóes e/ou direitos 

de subscriçJo que tenciona alienar, o preço. a form.i de pagamento e ~ demais 

condições do negócio. Recebida a romunimção, a Sociedade, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis do recehimento, nfonnar.i por carta. telegrama ou c•mall, aos demais sócios a 

respeito, para que nos 30 (trinta) dias scguíntcs ao do recebimento d:1 informaç.lo, 

m nife.stcm por e ·crito seu intcress<-" em exercer o díreito de preferência estabelecido 

ne te artigo. Na hlpbtcsc de qualque-r ~ó lo n·o exercer seu direito de prefor~ncia 

sobre parte ou a totalidade das ações e/ou direitos de subscrição a que teria direito, a 

Sociedade. imediatamente ap término do praw de 30 (trinta) dias acima lixado, 

enviará nova comunicação ao para qu ("umifestem su3 intenç o de 

adquirir as ações e/ou direit C'tição sobre os direi os que o referido acionista 

~1 
~ % 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.notbr/documento/190450401222574262787 t Q Autenticação Digital Código: 190450401222574262787-9 Cartório Azevêdo Bastos -g Data: 04/01/2022 09:15:35 Av.PrnldenteEpltjcloPusoe-1145 
::;: Valor Total do Ato: R$ 5,02 S.im, dos Estado, Joio Pessoa. PB 

t3 Selo Digital Tipo Normal C: AMK49593•K7SK; J' (&3l 
3244-=,~=::.i::.~:-.:•os.not.br ~M- 1 

V6fber Aze~~- cavalcantl 
TITUiar 



,, 

não teria(!, '('f'(' lclo n direito de t>rC! erênda, u que dc,•erá ser infom il()o pdu mc ~mos 

a Con p:mhia. por escrito, dentro cio µ1'ilw de 15 ( quinze) dias,, contar do recebimento 

cl3 comunicação. Recebidas as comunl çõ finais dos sócios, n Socie<fode comunicará 

.,o(s) aclonlst.'l{sj .,1 cMnte{s) a re.c;pcito e, não tendo havído interc~c na aqui iç.1\o de 

)l:lrtc °'~ ,fa toralid~dc da.e; ações e/ou dirl'itos dc su scrição que o aciontsta pretende 

alienar. poderá l'lc alienar essas açüec: e/ou clireitos de suh!icri(,'áO ohrc as quais não 

fo e. ·ercldo o direito de pre~ ré1 l:i. p;\r" a mesma pessoa ' e nas condições indk.id, s 

na sua comunicação, alienação essa que dewr,\ sc: r cfctu~da dentro do prazo máximo 

d 1 S (quirrtc) dias 1."01\l"tldos do recebimento da comunicação ffo S11cicdadc acima 

previste\. findo o qual nova comun1c-;1ção clev ~ ser feitn pelo acionista allcnan e, n::i 

fonna prevíst:3 ne~te p-arflgr::ifo. 

P,,rágra fo Terceiro: Poderá, entre nlo, a Socied.idc dispensar o concurso de 

preferencías l'Stabdecidos neste ~rt ,go, ;1dt1uiri11do a totalidade das .1ções ot'eredd:>s 

para fim de reve11dc-las aos demais acion 1stas. a proporção da par c1p.1ção de cada um 

J lt.-s, manlt-• ld) elll l ou 1-• 1r1a, ou caacela-la5 de acordo com o que for deliberado ,>et.\ 

,'\sscmhlcia Gcnil dos Adonist.as. 

Pará~r.afo Quarto: São livres e mio e Incluem nos rest · çõ~ supro, a lransfercncias de 

ações e/ou direitos de subscrição ~fotuadas por acionistas para sociedade da qual o 

mesmo scJa drtcntor da maioria do capital social e vo~nt Nessa hipótl'Sc, o acionista 

llenanle não poderá cedl"r u lran fe ri r. total ou parcialmente. sua parLicip ç,io 

major ln'a l(I n, s ed.ldc adq írcntc das nçõ~-s e/ou dir~ilO:. de s bsCri\·fü.> sem que, 

prcviarnr.n • ·M nft-rr.ç,, ;t,; arõc~ adquiridas do <.-apitai d<.'sta ·o<'il'dadl', e/ou 

re};pemvos direitos de subscrição . aos <1 m:ús na forma es abelecida nos parágrafos 

, u1>ra. ldêntico proce<llmento deverá ser adot do no <.ê.l o dt' tran fcm:nc a de controle 

-+ q_ 
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Parágrafo Qui to: As allcnaçõ(!s ou tr.msferêncla.s das açõc-s e/ou direitos de 

subscrlç.\o cfotu::tdas em desaoordo com disposições deste artigo, não produzirão 

efeitos reL'ltiv;unt!ntc a Companhi.t. n o fi<.1ndo a mesma. em consequência obngada a 

efetuar qu.1lquer registro t:m seus livros. 

Art. 9° A sociedade, por deliber:içllo da Asiit'mblda Geral. pod~rá criar a qualquer 

tempo outras cla~es de t1çucs. 

P.1rágrafo Primeiro: As decisõe. rel;itivas ao "caput" deste artigo, ser o tomada · por 

maioria do C.lpi~I oci:il c-om direito a voto. não se computando os voto m branco. 

Parágrafo Segunclo: O preço de eml silo da açiw deverá obsen•.ir aos p.1-r"mctros de 

fixa~o determlnndos ~m )ei. 

Pará.grafo Ter<'elro: A em ê1o de ações. para Integração com ben , créditos ou 

dinheiro, dcpcnd~rá de aprovação da I scmblcia Geral, observadas as dispo~1ções 

legais aplicáveis. 

Paráwafo Quarto: N. ~ integr.ilil3ções parce ~da erá exigido o mínimo de 15% 

(quin1.e por t-cnto) do seu valor no ato da subscriç!io, e o r-est.-nte em até doze 

pn::.taçõt."S mensais. 

Art. 10. As det1beraçõe S-O 1·e ósão, incorp•oraç.'lo. íus3o e aumento de caJ}it.11. 

mediante subsc1iç:'!o e venda de bens e direitos Integrantes do ativo da companhia 

serão tomadas de aoordo om o Panigr-1fo Prlmdro do artigo anterior. 

Art. 1. O. acionlst.1s po td 

transferir suas açõt- ". d w 

ou detentore. de a - ~s ordinárias. que prctend..-rcm 

or escrito. d;mdo o fU-:\Zo e 

G- +t 
z ~ 
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condições de 1>agamento, a fim de qut!, d ntro do pr.rr.<> dr 30 (trinl,) rlias, contlldos da 

d:i a de cntrf!g:i da comunic..1çâo, o demais acionistas ex rç.im oo renunciem ao direito 

de preforencla, em Igualdade d • nndiçõcs na proporçJo das ações que possufrem na 

5ocicJ,1dc. Decorrido este pmzo. sem que haja l(io exercido o direito de preferência, 

~, açocs poder.lo ~er livremente tr.msfcridi'1 ·. 

P.irágrafo úni ·o: A~ disposições de.r;te artigo n o se avli am cm caso d<: doação 

descendente ou àsrenrlente. 

C.1phulo Ili 

Da Administração cfa ocledadc, da Dí~toria e sfü Atribuições 

Art 12. J\ :;odedadc sN,Í adminis1ra1fo por uma Diretoria. composta de 2 (dois} 

Diretores, residentes no Br.isil, acionistas 1.)11 não, s.endo um dei - den{)minado Díretor

Prcsidente, sem <.knomlnação específica para o outro, pelo periodo de 2 anos. 

Art. 13. A investld ir:i no cargo de Diretor s~r.\ feltn m diante a lavratur.i d~ termo 

próprio no 1.i-.rro de /\tas e Reuniôt?S de Diretoria. independente de caução. 

Art. 14. Os DiretorC?s dern ser reeleitos. Caso contr-árlo , eles d~-vcrdO perm, necer no 

c .. 1rgo até os sucessores assumirem o referido cargo. 

l¾lrAgrafo Primeiro: Na hipótese d@ retirada. ausência, impt.-dimento ou vacância de 

<:~ rgo de Diretor. a Oil"t'toria dever · eger um indtv(duo, acionista ou nilo, para ocupar 

o referido ~rgo até a reolizaç3o d pr • xlma Assomblelo Genil, que dl'vrm\ el •ger um 

ind h: duo p.it.l ocupar o cargo pelo 
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Art. 15 a remuneraç-.Ao dos Diretores deverá ser fixada para cada exercício pela 

Asscmble-la Geral Ordinária daquele ano, nos termo do Art. 1 Sl d.i Lei n° 6.404 de 15 

de deumbro de 1976. 

Art. 16. A Diretoria deverá praticu todos os atos necessários para :idministração e 

gerencia dos negócios da Sodtdade, taí como aprcsent.ir relatórios, bafunços e 

demonstrações financeiras: propor a dist bulç, o de dividendos; deliberar sobre 

aplkação dos fundos: adquirir e ahen;,r bens móveis e lm6vets: dar ou receber q1.dtlção 

em nome da So edade de acordo com as restrições legais; criar ~ l'xtinguir 

departamentos, filiais e escritórios; contratar e demitir funcionários e representantes 

da Soçiedade, as ' im como estabelecer remunerações; outorgar procurações para 

representantes. advogados ou procuradores, noi. termos da legislação apllc.ivcl e deste 

Estatuto. 

Pan\grafo Primeiro: Para a prát ica dos atos enumerados neste artigo, poderá ser 

constituído pro arador ou procuradores, com mandato especial para tal fim. 

P rágrafo Segundo: são atribuições espedfi e exclusivas do Diretor Presidente: 

a) fixar a orienta1,"âo geral dos nc:góclo sociais, bem corno .1 gestão da diretoria; 

b) prep raro relatório da administração e os demonstrativos finan~iros; 

e) autorizar a aUenaç.'\o de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a 

prei."taç .. o de garantias a o ígaçõt:'S com terceiros. 

~ 
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d) ass nar propostas ou contratos etc :ibcrturn de cont.1$ bJncári::ls e mo-.imenta-1:JS por 

SM\\ICS ou d 116sl o. autorítar d~bitos. solicitar aldos, e><tratos e requi~it.,r talões de 

cheques,; 

e) receber quaisquer import~nci:\s cm nome cfa sociedade, assinando os n~c-cssárlos 

recibos.d,u1du q ltação; 

f) sac.1r, cndo, s,,r, avalizar letras de c-âmbio. emitir, c:ndo ar. aceitar e avali2c1r 

durli<.1tas, l'mitir, endoss..:ir e av.11í?.Jr no a:s promissórias; 

g) de:i.ronbr, c.mdonar e entregar para cobrança bancária duplír.1ta , letras de dmbio 

e notas promiss6Has, assinando os respecth•os contratos, propostas e bordcrôs; 

h) caucionar e descont.ar"Warrant.s~, conhec1mcntos de depó itos e oonhecimentosde 

t"mbarque, transferindo-us, cndos ndo·os c assinando os competentes contratos: 

i) assinar tod.a a correspondência. inclusive a dirigida aos banoos, dando instn.1yê;t:~ 

sobre títulos. ~utoriz:mdo abatimentos, de~ontos. prorrogaç-ão de vencimento!., 

entrega frnnco de pagamento, pro estos e o que mais pr · so for; 

1) <1ssmar escnturas ou contratos de penhor mercantil: 

k) assinar pedido de licenças de import:lção e cxportaçjo, certificados de cobcnuro 

c-ambi,al. termos de rdponsabilidadl", declarações de vendas, comprar e vendt•r 

cambiais, assinar contratos, inclusive os de c.imbios e os de compra e venda de 

produtos exportáveis, e todos os demais documento-. e correspond~ocfa da 

ou torgan t.: c.-om aq uclas carteiras; 

1) assin.1r at.1-.; ,l c·on 'tituição e/ou extinção de lilíai,s, aumcn<o o 1 .tporte de capital e 

alteração de endereço da sociedade. 

m) .-avalizar títulos, assinar escrituras ou contratos de penhor industrial. beni corno 

hlpotccêlJ', empenhar, co 1 ltuir Bnu reais ou aller 1r >en.c; 'Od, I , de valor 11\f('rior a 

50.000 (cinquent:-1 mil U Cs Unid.,de Padrão de Ca ili l); 
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n) praticar toct~ os demais ntos ele interesse da so clade dent ro dos limites lcgaís e 

das atribuições e poderes que lhes conferem o E.-;fatuto. 

Parágnlfo Tcrceír : independente de autoriza :io da Asscmbleia <los Adoni lél a 

constituição de õnus reais ou alicrmç.io referentes a bens de valor Inferior a 

RS200.000,00 (duzento mil r .,1is), atos que scr.io prnticados pelos DiretorC'S cm 

conjunto, ou pelo Diretor Prcsltlent , l.~olndamcnt~, observando as resJl ~m•as 

atribuições fixa<l,,:-. p ln t\ '!>~lllbleia. 

Art. 17. ,\ Diretoria ar,rcsent:ir~ anualmente o relatório, o balanço patrimonial e as 

demonsb•3çõcs financeiras de todas a-; operações sociais, na forma do disposto no art. 

133 d. L I uº6.404 de 1 S de dezembro d l 976. 

Art.18. Totlos os documentos rclacionaclos ao ,nos atrtbuldos aos memhros da 

Diretoria dcvctiió ~er assinados pelo Diretor Presidente. 

Parágrafo PJ'imeiro: A alienação e constitui.ç.,o de gravames sobrl' Jm6vcis bl'm t:omo 

venda de aç.õr o Utulos patrimoniais da Soc,c:dadc, deverá ser assinada pc:lo Diretor 

Presidente. 

Parágrafo segundo: Qualqut•r um dos Diretores poderá rcprcscnt. r a Sociedadt" 

individualmente p~ra receber citações e intimaçõe~ e prest:ir oralmente drpo.mento 

pesso.,I em nome da ociedad em ju(w ou proce~so administrativo. 

P•rágrafo tct ·tru, A pro uraçõos ourorg•d•• •~ ~J• da So ledade s•mpr mão 

pelos Di retores, rodendo ser assinada 1nd1v~ualm n.ti: por um deles, 

preferenci:.ilment pelo Diretor Pr te, e especifâca1: os poderes ronferidos e, 

oom exceção para quel destin das ma ifestações, imp \nações ou rc:prcscnmçõcs 

G-+ cz 
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1,er.rnte a quaisquer órg-.los Públicos, bem como para fins judiciais. ter.lo um período 

não ~uperior a 1 (um) ano. 

raráf1.r.iÍO Qu, rto: /\s prOC\m1çõt>S que conferi rl'm os poderes da cláusula., AD ) U DIClA 

ET EXTRA. para prOf)Of, a favor e sempre nos interesses da Sociedade, ações que julgar 

convcnicntt~. dcfendendo •:i nas que por ,•enturn tiver que responder usando todos os 

m~lo de dlrtfto admitidos cm qualquer Juf1.o. Jnstancia ou Tribunal, estabelecimento 

bancário ou ó!"Rào da Administração Públka terão prazo indeterminado, até que sejam 

rescindidas pelos Outorg~ do$ ou pelos Outorg,mtes, que csbrão livres para fazê-lo a 

qualquer momento. 

Art 19. As decisões da Diretoria serão tomadas no curso de suas reuniões e de acordo 

com o and;,mentodas ;,tividades inpresariai · d !:; quais a Sociedade frier parte. 

Capitulo IV 

Do Consdho Fls 

Art. 20. A orled3de terá um Conselho Fise.11,composto por 3 (três) membros e 3 (tréls) 

suplentes. que funcionará em car.\ter não permanente, sendo que este: somente s 

instalará a requerimento de acionistas, na forma do disposto no art 161 Lei nº6.104. 

Art. 21. Para lnv sddura no cargo, será nc.-ccssário que um prove os requisitos legais. 

Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal, trminará n3 primeira Assembll'ia 

Gernl Ordin;iria após sua instalas-ã . \ 

' 
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Ar.. 22. A remune , .i dos membros do rnnsellt<J Fi .il, sempre qu~ rec1ucrido o seu 

fundonarncn o, ~erá rlct •rmin cio 1>ela Assembleia Geral qu elegeu, observados o-s 

limite~ da lei . 

Caphulu V 

Das Assemblc-ia · Gcr., 

Art. 23. A Assem lo,a Gt'ral reunir-se~:\: 

I- Ordinariamente, nos quatl'o primeiros meses seguintes :10 tênmr.o do 

exercício social p.1ra: 

a) Tomar as contas da direto a; 

l>) Oi utir e voltar as dc:mon rrnçli ~ financeiras do exercício: 

e) Ddcnnina a destinação dos n::.11lt.idv:1; 

d} Elegt"r os ,ui ministradores e membros do Conselho Fiscol. qu3ndo for o c:aS-O; 

e) Aprovar e capltruiz.,r o correção da xpress· o mon"c\rla do cap t.tl real zado, 

quando houver. 

li- Exrrnordinari:m1ente sempre <1u~ os ir1tert' St.>s d,, sod~d, dt- o exigirem, 

inclusive para dtiliberar sobre alteraç.'io e refor ma dos Estatutos Sclciais. 

Art . 24. A<:, I\ omblei::is Gerais extraordinárias ser5o convocadas por meio de 

not ,tk..içào pr.:via dl• até 5 (c oco) d s, mpr qu o ntere.sE's d . oc ed.tl~ 

cxigir~m sua realizaçào. 

P:tr!lgr;,fo Primeiro: Ficará dispensada a convoca io desde que se façam presente ~ a 

Assemble 

rnesrn., lll't'viamt·ntt-. 
ntondo • tot, lid•\• c,p;1a1 social, e:• da 
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Parágrafo segundo: Hessalvad, exceções Jlre .. ·isto~ em lei, a assembltla gemi 

instalar-se-a cm primei~ ronvocaç-ão com a presença de acionisw que representem 

no mínimo 1/4 (u111 quarto} do Cllpital i;ocial com dircitv com voto; cm sc~unda 

convoc~çào, .l qu:il pode ororrer n.:i mesma d,1tl da primeiro. lnstnlar•se-.1 com 

qu.--lquer númtro de acioniS1a~. 

Par.'.lgralo terce-iro: Podem as assembleias gerois e dernais dellber~ões sociaf.s serem 

reallzí\d:is em meio exclusivamente virtual (eletrônico). sendo as deliberações do·· 

acionist:is assinadas através de criptografia e certificação digital devidamente 

rcconht.•cid,1 pelo ICP Brasil. 

Art. 25. As Assembleias Geral~ ordinárias ou extraordinárias s6 poder-'o p;i-rtic:ipar os 

.1cionlstas. que possufrem ações registradas em seus nomes no pr.no mínimo de 48 

horas antes do mkio da Assembleia. 

Art. 26. Exceto pelas matfrias par,1 as quais a lei c,cJge a :iprovação por Assembleia 

Geral de Acionistas observando o artigo 9° retro, os demais assuntos/documentos 

devcrJo ~er submet1dos à aprovação e assinatura do Diretor Presidente. 

Capitulo VI 

Oo Exercício Social, do Ualanço. dos Lucr<>s e dJvldendos 

Art. 27. O F..xercicio social encerr.i •se em 31 de dezembro de cada ano ocasi~o em que 

scrJo levantadas o 0:tl3nço Patr~ nial, apuradas as~Contas de Result"do e os 

Oemonstraç~ Financeiras. com o~s,·f'(ârma das prescn 

G 1-\ 
IJ ~ 
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Art 28. Do Lucrn Liquido apurado no BalanÇ'O, dl>Sfinar-se-á: 

t- 5% (dnco por cento) para a constituição do Fundo de Resl-rva Legal, até atingir 20 

(vinte por ~nto), do capital; 

li- 25% (vinte e dnco por cento) para dividendo mínimo obrisatório: 

til· o saldo terá o destine., que a Assembleia Gcr;,l deliberar, 

Parágrafo primeiro: Dos resultados apurados conforme descrito 110 artigo 27 supra. 

serão drdu?idas, antes de qualquer particip.1ção, os preju(ios acumulados,:, provisão 

p.,ra Imposto de Renda e o montaf\te o ser destinado confonnc descrito 110 artigo 28 

adm,1. 

Parágrafo segundo: O pn-sente Capítulo VI obcdt-ce ao descrito nos artigos 193 e 202 

d.a l,ei 6.404/73, caso estes sofr-Jm alteraçúes, as mesmí\S deverJo ser seguidas pela 

Sociedade. 

P.-rágrnfo terceiro: A Sodedadc poderá le\·antar balauços intermediários, bem como 

pagár dividendos ,, conta dos lu"TOS assim .1purados, desde que o p3gsmcnto desses 

lucros S<:j:1 autorizado pela Assembleia Geral conforme previsto em artigo 204 d::i Lei 

6.-104/73 ou qual lhe faça JS \•ezes (em caso de alte1.ições de 11ossa l~gislaçJ(J). 

Parágrafo quarto: Os dividendos ::itribuldos aos adonistas deverão ser pagos no pra:co 

miximn de 60 (sesst•nt.t) dias da data cm que forem d«l;.'lrados e, em qualquer caso. 

dentro do cxcrdno s0<:1~l. 

G- ,f-~ 
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Parágrafo quinto: Prcscrc\ll·r.,o c:m beneficio cfa Socicd:ule e o vnlor ser~ levado n 

crMito da conta '"R<.'scl'\ra para Aumento etc <.;aplt:1I" os dividendos que n3Q forem 

rccl,unados dentro uc J (três) a110s contados da datn cm que tenham sido postos à 

,lh.1>u~ii.:io Ju~ aciun~l..1~. 

Capítulo VII 

Do Uquldação 

Art. 29. A sociedade cntnm\ em liquidação nos casos pre\•istos cm l.ei. competindo à 

Asscmblei:t determinar o modo de hquldaç.'lo, nomeado o Liquidante e Conselho Fis~I 

que deverão :1ssumír o funcionamento no pcdodo de hquldaç..io, fixando-lhes as sias 

ft:muncr,1çõcs. 

Art. JO. o Liquidante: e os conselheiros fisca is tei-ao :itribuiçõcs e poderes a eles 

o\Jtorgados por Lei. 

Art. 31. A qualquer tempo. a Asst'mblei-1 Ger.-il poderá destituir o Liquidante e os 

membros do Conselho Flscal. 

C.1pítulo \1111 

D-.l Transformação 

Art. JZ A SociedaJe llOdcrá ser transforrn.1<111 crn outro ti' 

resoluç.'lo tomada pelos Diretores em Ass~mblcht Ger. 

Capitulo IX 

01sposlçôes Finais 

societário i:ltr.:ivês de 

ry -~..1·l 
.., 
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Art. 33. fü casos omissos neste Estéltuto serão regulados pela Lei nº 6.404. de 15 c.le 

de,:t-mbro de l 'J7b, e demals leis aplicâvc:-is. e o seu foro ser:i aquele da scc.le loc..11 da 

romp.ínhiJ. 

Art 34. Quaisquer despesas oorn defesas judicials relacionadas ~s atividades Ja 

sociedade. viagens de negócios ou estudos, reala.adas pelos diretores, quer pelo 

tcrntório naoonal, quer J>elo cxtenor, scrlo dcb1t.1d.is cm conta cspcdal, tornando -se 

d~ respon-.::ibiHJ.uh: J.1 socic:Jadc. 

VIVAT ADMlNISTRAÇÃO DE BENS 
CNPJ n'2 2J.085.Y81/00Ü 

ROBERTA _.,...,._ 
porll)l6ftAl!ICJIIG!S 

BORGES PEREZ_.,._ 
BOAVtn"URA =JOlltll .lNOKIOM 

Roberta Bon;:es Perez Boaventura 

Presidente 

oaventur.l 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituldo pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

•

//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

enticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada , a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIZZO PARKING ANO 
MOBILITY S/A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8°, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/06/2022 13:59:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190450401222574262787-1 a 190450401222574262787-21 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf5060e531cff5187a092dcba994f186faa8a9a9b96a4969369953cd695800f067 5d80fed9d7 df3bb377 a90e 190f0a57 d69 
e70acfb29c30d1a8a7735bc53b58 

P1t'11dência da Rcpub1,a 
Crl\.l(i'ril 

\A.did• Prci ~6r•• tl 2 100-2, 
de 24 deogo,to de 2001 
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' • RIZZO PARKING ANf>-OOBILITY S/A 

NIRE:35300492056 
CNPJ 24.940.805/0001-83 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ANÁLISE E APROVAÇAO DE BALANÇO 
PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, ELEIÇÃO E POSSE DA 
UIRl:.TORIA DAS/A 

COMO SEGUE: 

Aos 03 (três) dias do mês de la neiro de 2022. às 09:00 horas i.-m lndaiatuba, Estado de 

São P.iulo, com roro jurhlicu na Rua Humaitá, 371, sala 03, Centro, CEP: 13.330-665, 

reunira m-se cm Assembleia Geral Ordi nária. os representantes legais da empresa 

VlVAT ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS LTDA que possui como acionistas a 

Dra. Robcrta Horees Perez Boaventura. hrasllc1ra. solteira. advogada. portadora da 

cédula de Identidade ne 40.247.590-2 SSP/SP, inscrita no CPF 11 9 406.067.388-94, 

residente e domiciliada na Rua Benedito Almeida, Bela Vista, 157. na cidade de Elias 

Fausto, Estado de São Paulo, CEP. 13.350-000; a Sra. Sjlmara Galera Perez Borges 
Boaventura, brasileira. divorciada. empresária portadora do RG sob o n° 18057449 e 

Inscrito no CPF sob o n2 065.278.648-09 com o endereço a rua Dante Antônio Careta, 

150.jardim Amstaldcn Residence. lndaiatuba/SP. CEP 13.331-655 e Sra. Rafaela Borges 

Boaventura. brasileira, solteira. arquiteta. portadora da cédula de identidade n9 

52.350.946-7 SSP/SP, inscrita no CPF n° 470.345.118-29. residente e domiciliada Dante 

Antonio careta, 150. Ja rdim Amsralden Resldence, lndalaruba/SP, CEP 13.33 1-655. 

Vivat Adm inistradora de Bens e Imóveis Ltcla única acionista da em presa .BJZZ2 
PARKING ANO MQBILIY S/A. Tendo como diretores a Ora. Roberta Borges Perez 

Boaventura. hrasllelra. solteira. advogada. pomidora da cédula de Identidade nv 

40.247.590-2 SSP/SP. inscrita no CPF n11 406.067.388-94, residente e domiciliada na 

Rua Benedito Al melda, Bela Vista. 157. 1111 cidade de Elias Fausto. Estado de São Paulo, 

CEP. 13.350-000. o Sr. ThJago Ferreira Balblno. brasileiro, solteiro. empresário. 

Inscr ito no CPF de n°357.68 1.9S8-4-0, portador do RG de nu 408 1S4792. residente e 

domicil iado na Rua Jose Da Rocha Martins, 23. Loteamento Shangrlla, Valtnhos/SP. e 

Sra. Sllmara CaJera Perez Borges Boaventura, bras ileira. divorciada, empresária 

portadora do RG sob o nu 18057449 e inscrito no CPF sob o n2 065.278.648--09 com o 

endereço a rua Dante An tônio Careta, 150, jardim Amsulden Residence, lndaiaruba/SP. 

CEP 13.331-655, a fim de deliberarem sobre as seguint 

I 

61'~ 
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• • RIZZO: PÁRKiNG A~B-~BILITY S/A 

NIRE:35300492056 
CNPJ 2,4.940.805/0001-83 

aprovar u Balanço Patl1montal e a Demonstração de Resultados, os rclatórtos e as 

contas da dlretorta referente ao biênio 2020/2021 e; (2) Eleiçao e posse dos membros 

da diretoria para o biênio 2022/2023. Foi então constituída a mesa para dirigir os trabalhos, 

tendo sido indicada para Presidente a ORA. ROBERTA BORGF.S PEREZ BOAVENTURA e para 

secretariar os trabalhos o SR. THIAGO FERREIRA BALBINO. Dando início aos trabalhos. a 

Doutora Presidente esclareceu que foi assinada a lista de presença, especialmente 

preparada e autenticada pela mesa para tal finalidade, verificando-se que se achavam 

presentes os subscritores da toralidade do a:ipital Sllcial. podP.ndo a Assembleia 

validamente Instalar-se e deliberar. independentemente das formalidades prescritas no 

parágrafo único do artigo 86 da Lei 6.404/76. consoante permissivo contido no 

parágrafo 4-2 do artigo 124 desta mesma lei. Em seguida, a Doutora Presidente solicitou 

ao Senhor Secretário que procedesse à apresentação dos relatórios e contas. Balanço 

Patrimonial e Demonstração de Resultados, os quais, após análise, colocados tm 

votação pela Presidente, foram aprovados integralmente e por unanimidade. Em 

seguida, passou-se à Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade, por Indicação da 

atual Diretora Presidente, tendo por aclama~o e unanimidade, decidiram pela eleição 

da DRA. ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA, brasileira, solteira, advogada, 

portadora da cédula de identidade n2 40.247.590-2 SSP/SP, inscrita no CPF 02 

406.067.388-CJ4. residente e domiciliada na Rua Benedito Almeida. Bela Vista. 157. na 

cidade de Elias Fausto, Estado de São Paulo. CEP. 13.350-000, para o cargo d 

DIRETORA PRESIDENTE e o SR. THlAGO FERREIRA BALBINO. brasileiro. solteiro, 

empresário, Inscrito no CPP de nV357.6Bl.958-40, portador do RG de ng 408154792. 

residente e domiciliado na Rua tose Da Rocha Martins, 23. Loteamento Shangrlla, 

Valínhos/SP, para o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES. Os Diretores tomam posse no 

ato da presente assembleia, e ficam investidos de poderes para praticar todos os 

demais atos societários e administrativos necessários para o acompanhamento d, 

processo de constituição, bem como para o cumprimento de eventuais exigências 

formuladas pelas autoridades competentes, podendo ainda constituir mandatários para 

tanto. A Doutora Presidente ofereceu a palavra aos presentes. que por sua vez. · 

<' 

quedarem inertes, sendo assim, foram dedarados suspensos os trabalhos pelo t.empo · _,, 

' 

Confira os dados do ato em: https:/lselodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: httpsJ/azevedobastos.nolbr/documento/190453 
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todos. Seguem as ass inaturas dos Acionistas. Diretores, Senhora Presidente da 

Assembleia e do Senhor Secretário. 

lndaia1uba. 03 de Janeiro de 2022. 

.,,. 

VIVAT ADMINlSTRADORA DE BENS E IM 
Roberta Borges Perez Boaventura 

Presidente 
Sllman Galera Pem-8:órges Boaventura 

Secretária 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAISA 

CARTÓRIO AZEVêDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
~//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-dígital/. 

-enticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A tinha 
posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIZZO PARKING ANO 
MOBILITY S/A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A assumiu, nos termos do artigo 8º, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos flsicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/03/2022 12:38:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1º, 1 o• e seus §§ 1 ° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO PARKING ANO MOBILITY S/A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 190453103221032052146-1 a 190453103221032052146-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://WWW.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

l s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

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

Nesse sentido, declaro que a RIZZO SA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1 º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei 
Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo 
perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio flsico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/05/2022 11:11:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIZZO SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponlvel para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 95821911209426599293-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001 , Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé . 

CHAVE DIGITAL 
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A PRE1 'E~JTURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

CONC0~'8ÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

PROCESSO Nº 255/2022 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

Rizzo Parking and Mobility S/A 


