ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – MPCM/PA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-MPCM/PA
PROCESSO Nº 4297/2021
UP

BRASIL

ADMINISTRAÇÃO

E

SERVIÇOS

LTDA,

sociedade empresária com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, cj. 51,
sala 1, Jardim Paulistano – São Paulo/SP, CEP 01451-914, inscrita no
CNPJ/MF

sob

o

nº

02.959.392/0001-46,

com

endereço

eletrônico

licitacoes@upbrasil.com, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria,
apresentar

IMPUGNAÇÃO
ao Edital de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL supra, a ser realizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
– MPCM/PA, com sede na Travessa Magno de Araújo, nº 424, Telégrafo –
Belém/PA, CEP 66113-055, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 05.018.916/0001-92,
pelos seguintes motivos.

1. DOS FATOS
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ – MPCM/PA tornou público o Edital de Licitação do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-MPCM/PA, que tem como objeto a:
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“Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de administração, gerenciamento e fornecimento
de Vale Alimentação na forma de cartão eletrônico,
magnético ou de tecnologia similar para os servidores do
MPCM-PA, que possibilitem a aquisição de gêneros
Alimentícios ‘in natura’, através de rede credenciada,
conforme

condições,

especificações,

quantidades,

características e prazos constantes no Termo de Referência
– Anexo I do Edital” (Subitem 1.1 do Edital)
A participação no referido certame está designada para
ocorrer no dia 17.09.2021, às 09h30min, na sede do MPCM/PA, conforme
endereço já declinado no preâmbulo, momento em que terá início a sessão
pública para abertura das propostas e a consequente disputa de lances. Tratase de licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo “Menor Preço”.
No entanto, a ora IMPUGNANTE considera que a licitação
em referência está pautada em excessiva condição operacional a ser suportada
pela futura contratada, atrelada à desproporcional e astronômica quantidade
de estabelecimentos comerciais a compor a rede credenciada para
atendimento do “vale alimentação” em âmbito nacional, prevista no Item 5
do Termo de Referência do Edital.
As disposições elencadas, como demonstraremos a seguir,
somente refletem a impossibilidade de fomentar a participação de potenciais
licitantes.
Assim, não restou alternativa à IMPUGNANTE, senão
apresentar impugnação ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021MPCM/PA, para que sejam revistas as disposições, acima pontuadas, que
inegavelmente extrapolam os requisitos necessários para o fornecimento
de vales de benefícios, além de dificultar o ingresso de potenciais
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proponentes no certame, em conformidade com as razões jurídicas a seguir
aduzidas.

2. DO DIREITO
A licitação é um procedimento administrativo destinado à
seleção da melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam
contratar com a Administração Pública, para atender aos interesses públicos.
Por ser um PROCEDIMENTO FORMAL, impõe-se o
respeito às regras estabelecidas pela legislação de regência, constituindo direito
público subjetivo a sua fiel observância.
Destina-se, o procedimento licitatório, a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração, devendo ser processada e julgada em
estrita

conformidade

com

os

princípios

básicos

da

legalidade,

da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos, conforme determina o art. 3º da Lei de
Licitações.
O principio da igualdade impõe à Administração elaborar
regras claras, que assegurem aos participantes da licitação condições de
absoluta equivalência durante a disputa, tanto entre si quanto perante a
Administração, sendo intolerável qualquer espécie de favorecimento.
A igualdade é princípio impeditivo da discriminação entre
os participantes do certame, vedando a existência de cláusulas que, no Edital,
favoreçam uns em detrimento de outros.
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Por isso, exigências excessivas podem desequilibrar o
certame, prejudicando o interesse público, por excluir da competição empresas
que poderiam perfeitamente executar o objeto contratado, oferecendo a melhor
proposta de preço.
Acerca da aplicação do princípio da competitividade,
entendeu o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em hipótese que se identifica
perfeitamente com a presente, que “compromete o caráter competitivo do certame
exigência de vantagem que o edital formule aos licitantes, em aparente benefício
para a Administração, porém de modo a afastar concorrentes” (TCU, Acórdão
240/96, 1ª Câmara, Rel. Min. Homero Santos).
Considerando todo o exposto, há, no presente caso,
exigências excessivas que provocam restrição ao caráter competitivo do certame,
impondo-se a reformulação e consequente republicação do Edital.

3. DA QUANTIDADE EXCESSIVA DE
ESTABELECIMENTOS A SEREM CREDENCIADOS EM
ÂMBITO NACIONAL
Prejudica a competitividade do certame, a exigência
relacionada com a rede excessiva e exorbitante de estabelecimentos
comerciais credenciados a ser fornecida pela futura contratada em âmbito
nacional, prevista nos subitens do Item 5 do Termo de Referência do Edital:
“5.1.

A

utilização

dos

cartões

alimentação

da

empresa concorrente à licitação deve ser viável junto a uma
rede de estabelecimentos credenciados, que atendam
satisfatoriamente aos servidores, em termos de qualidade,
quantidade

e

preços,
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EM

TODOS

OS

ESTADOS

BRASILEIROS, com ênfase no Estado do PARÁ.” (grifos
nossos)
“5.2.

A ‘Empresa’ deverá ter como credenciados, os

principais estabelecimentos fornecedores de alimentos in
natura EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS, com
ênfase no Estado do PARÁ. O rol de credenciados será
composto por hipermercados, supermercados, açougues,
padarias, sacolões, etc., que forneçam alimentos in natura.”
(grifos nossos)
“5.4.

A

empresa

proponente

deverá

ter

necessariamente credenciados no mínimo uma rede de
hipermercados, assim considerados, conforme definição
acima, em todas as Capitais Brasileiras.” (grifos nossos)
“5.5.

No que tange à Região Metropolitana de

BELÉM, a empresa proponente deverá ter, necessariamente
credenciados TODAS AS REDES DE HIPERMERCADOS.”
(grifos nossos)
Note-se que sem nenhum esclarecimento ou justificativa
plausível e motivada, o MPCM/PA simplesmente fixou ampla quantidade
mínima de estabelecimentos por todos os Estados da Federação e em todas as
Capitais Brasileiras, a qual deverá obrigatoriamente ser disponibilizada como
condição sine qua non para assinatura contratual.
Não obstante, no próprio Item 5 há a determinação para
que

a

futura

contratada

ainda

possua

convênios

com

2.730

estabelecimentos apenas no Estado do Pará, nos termos do comando assente
no Subitem 5.6:

5

“5.6.

A

relação

dos

estabelecimentos

credenciados deverá ser apresentada pela proponente
melhor classificada, conforme definido no edital, através de
catálogo com, no mínimo, razão social, nome fantasia,
endereço,

CNPJ

e

telefones,

dos

estabelecimentos

comerciais legalmente estabelecidos dentre padarias,
supermercados e hipermercados, a qual deverá conter a
Exigência do item 5 e seus subitens e mais, no
mínimo, os quantitativos abaixo:” (grifos nossos)
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Não há no instrumento convocatório qualquer estudo
sobre a necessidade de abrangência da rede para justificar tão considerado
montante, de modo a estabelecer os critérios objetivos utilizados para detalhar
as condições a serem abarcadas na execução dos serviços, tendo o Subitem
5.10 do Termo de Referência se limitado a asseverar de que os “servidores do
MPCM/PA residem nos mais diversos pontos do Estado do Pará, além de
necessitarem sempre se deslocar em viagens a serviço para várias localidades do
país, por isso, precisam de uma Rede Credenciada que atenda às suas
necessidades”.
Convenhamos, todo esse numerário de milhares de
estabelecimentos espalhados por todas as Unidades Federativas, além de impor
quantitativo que extrapola as necessidades do órgão licitante, ainda restringe
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sobremaneira

o

caráter

competitivo

do

certame,

pois

reduz

injustificadamente e significativamente o universo de participantes que não
possuem convênios por todo o país.
Todas as demais empresas do ramo que poderiam tanto
disponibilizar uma exemplar rede credenciada aos usuários dos benefícios
quanto prestar um serviço de excelência ao MPCM/PA, serão completamente
alijadas do certame em razão da rede mínima (e estratosférica) de credenciados
exigida no Edital.
Não se justifica, nem técnica, tampouco juridicamente, a
exigência de tamanha quantidade de estabelecimentos conveniados em âmbito
nacional para aceitação dos benefícios na modalidade “vale alimentação”, tendo
em vista que o numerário estabelecido no Edital está diametralmente oposto às
reais necessidades dos servidores do órgão licitante.
Considerando que o MPCM/PA possui em seus quadros
de funcionários apenas 51 beneficiários que farão jus aos vales de benefícios,
como justificar a exigência que impõe à futura contratada a disponibilidade
de milhares de estabelecimentos comerciais espalhados por todo país,
sendo 2.730 credenciados, tão somente, para o Estado do Pará?
Tamanha quantidade extraordinária de estabelecimentos
é inédita e excessiva, não encontrando similitude com nenhum outro edital do
segmento de vales-convénios, nem mesmo dos órgãos públicos de grande porte
que possuem mais do que 10.000 beneficiários lotados em diversos Estados.
A propósito, considerando que o VALE ALIMENTAÇÃO é
um benefício que tem a finalidade de disponibilizar ao seu usuário a aquisição
de alimentos in natura ou de gêneros de primeira necessidade em
estabelecimentos comerciais para preparo e consumo em suas residências, não
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há justificativa plausível para exigi-lo em tamanha abrangência e de forma tão
desmedida.
A justificativa de que os servidores se deslocam para várias
regiões à trabalho, igualmente carece de veracidade e tampouco justifica a
imposição de uma rede de estabelecimentos localizados em absolutamente
todas as regiões do país.
Note-se que o Edital está exigindo – apenas para o Estado
do Pará – cerca de 2.730 estabelecimentos para a modalidade “vale
alimentação” para atendimento de reduzidos 51 funcionários, o que encerra
a inacreditável proporção de 53,52 estabelecimentos exclusivos para cada
usuário do cartão individualmente.
Ou

seja,

aplicando-se

a

proporção

estabelecimentos/funcionários, como pode 1 (um) único funcionário ter
praticamente 54 estabelecimentos à sua inteira e exclusiva disposição?
Seria o mesmo que dizer que a futura contratada deverá
disponibilizar cerca de 54 estabelecimentos para cada funcionário do
MPCM/PA, como se cada pessoa tivesse que fazer compras de gêneros
alimentícios em estabelecimentos completamente diferentes no Estado do Pará.
Ademais, não se perca de vista que estabelecimentos
comerciais

destinados

ao

consumo

de

vale

alimentação

(mercados,

supermercados, hipermercados, açougues, peixarias, hortifrutis, mercearias, etc)
têm capacidade para cada um atender centenas de clientes diariamente,
sendo extremamente excessiva e despropositada a quantidade mínima que está
encartada no instrumento convocatório.
Insta salientar que os TRIBUNAIS DE CONTAS, inclusive,
coíbem com rigor os editais que estabelecem quantidades de estabelecimentos
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nitidamente superiores às necessidades dos funcionários do órgão contratante,
justamente porque cerceiam o ingresso de potenciais licitantes no certame.
Para ilustrar, colacionamos trecho de voto proferido pelo
Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS /SP, Senhoria Edgard Camargo
Rodrigues, acerca de ilegalidade relacionada com exigências desarrazoadas
sobre a quantidade mínima de estabelecimentos credenciados:
“Para satisfação dos servidores, destinatários últimos da
aquisição pretendida, há importar mais a qualidade do
que a quantidade de postos comerciais que, segundo
critérios matemáticos, podem sequer ser utilizados. A
aferição da razoabilidade apenas por parâmetros
quantitativos pode resultar no privilegio de empresas
de

grande

porte,

em

detrimento

de

redes

de

estabelecimentos de qualidade, portanto, em desfavor
de estabelecimentos que podem prestar bom serviço, mas
que não atuam com número de postos significativo e em
localidades pré-admitidas, mas que podem oferecer
preços

e

serviços

adequados

e

igualmente

vantajosos.”1 (grifos nossos)
Não obstante, cumpre reiterar que o presente Edital
simplesmente aplicou de forma arbitrária e sem nenhuma justificativa, a rede
mínima de estabelecimentos em quantidade desmedida, de modo que
praticamente a totalidade das empresas do mercado não lograsse atingir
respectivo numerário, a evidenciar patente direcionamento do resultado.
Por exemplo, o Edital exige que haja o convênio com
estabelecimentos em “TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS” (Subitens 5.1 e
5.2), mas sem especificar a quantidade para cada um deles, uma vez que
1

TCE/SP, TC 11686/026/07, Relator Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES
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possuem densidades demográficas variáveis e com comércio igualmente
diferenciado em cada região. Afinal, qual o parâmetro adotado para chegar a
este quantitativo?
Acertemos, o instrumento convocatório dimensionou a
rede de estabelecimentos comerciais sem lastrear a quantidade em qualquer
critério técnico.
Note-se, aliás, que o próprio Edital exige que as empresas
participantes já possuam a quantidade de convênios exigida, tanto que o
Subitem 5.12 é específico ao estabelecer que o prazo de 15 dias a contar do
encerramento da sessão pública é apenas para complementar algum
estabelecimento faltante da extensa lista assentada no Item 5, conforme se
verifica:
“5.12.

Os 15 (quinze) dias úteis, definidos no item 5.9,

serão utilizados para alguma complementariedade da
Rede Credenciada que se faça necessário, e NÃO PARA
CREDENCIAR TODA A REDE DA PROPONENTE.” (grifos
nossos)
Com efeito, quantas empresas do segmento de vales
convênios detém rede credenciada difundida por todos os Estados da
Federação? A resposta é simples, pois certamente a empresa líder de mercado é
a única capaz de atender a tão rigorosa exigência, ainda mais quando nos
deparamos com o número reduzido de 51 servidores que utilizarão os cartões
de benefícios.
Nesse ínterim, convém destacar que a jurisprudência
domina o entendimento de que a rede de estabelecimentos credenciados deve
ser condizente e proporcional às verdadeiras necessidades dos beneficiários dos
respectivos documentos de legitimação, vedando ao órgão licitante impor
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quantidade excessiva e desarrazoada de estabelecimentos com o intuito de inibir
a participação de potenciais licitantes no certame, sendo exemplo os julgados
ementados abaixo transcritos proferidos pelo TRIBUNAL DE CONTAS/SP:
"EXAME PREVIO DE EDITAL. EXIGENCIA EXCESSIVA
RELACIONADA

COM

A

QUANTIDADE

ESTABELECIMENTOS

DE

CREDENCIADOS.

INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE,
EM

RELAÇÃO

AO

NUMERO

DE

BENEFICIARIOS.

REQUISITO A SER ATENDIDO PELA VENCEDORA DO
CERTAME. REPRESENTAÇÕES PROCEDENTES."2 (grifos
nossos)

"EXAME

PREVIO

DE

EDITAL.

AUSENCIA

DE

RAZOABILIDADE NA IMPOSIÇÃO DE QUE A FUTURA
CONTRATADA POSSUA REDE DE ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS DE NO MINIMO 300 (TREZENTOS)
PARA

O

SISTEMA

(SEISCENTOS)

PARA

DE
O

ALIMENTAÇÃO
SISTEMA

DE

E

600

REFEIÇÃO,

SOBRETUDO CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO
DE BENEFICIARIOS (72 USUARIOS PARA CARTÃO
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CARTÃO

REFEIÇÃO).

E

35

USUARIOS

PROCEDENCIA

PARA
DA

REPRESENTAÇÃO"3 (grifos nossos)

“REPRESENTAÇÃO - PREGÃO - FORNECIMENTO DE VALE
REFEIÇÃO - EXIGENCIA DE NO MÍNIMO QUATRO MIL

2

Processo nº 3/026/08. Rel. CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI (29.01.08/14.02.08)

3

Processo nº 8835/026/07. Rel. SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DE CAMPOS (23.02.07)
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ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, SENDO 20 EM
UM RAIO DE 1 QUILOMETRO EM TORNO DOS ENDEREÇOS
CITADOS.

EXIGENCIAS

RECONHECIMENTO
EXIGENCIAS.

DA

EXACERBADAS.

IMPERTINENCIA

PROCEDENTE.

DAS

DETERMINAÇÃO

DE

RETIFICAÇÃO DO EDITAL. V.U”4 (grifos nossos)

"EXAME PREVIO DE EDITAL - EXIGENCIA DE RELAÇÃO
DE

ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS

CREDENCIADOS EM QUANTIDADE EXCESSIVA EM
RELAÇÃO AO NUMERO DE USUARIOS. RESTRIÇÃO A
COMPETITIVIDADE DO CERTAME. PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO"5 (grifos nossos)
Em

outro

exemplar

julgamento,

o

TRIBUNAL

DE

CONTAS/SP censurou o edital publicado pelo METRÔ justamente porque era
exigido das licitantes numerário nitidamente expressivo de estabelecimentos e
sem a devida ponderação às reais necessidades dos funcionários beneficiários,
além de ter conferido escasso prazo para a futura contratada apresentar a
totalidade de seus convênios, conforme se observa do acórdão proferido nos
autos do PROCESSO Nº 037512/026/09:
“Diante do exposto, meu VOTO considera parcialmente
procedente a representação formulada por Planinvesti
Administração e Serviços Ltda., determinando que a
Companhia

do

Metropolitano

de

São

Paulo

providencie a revisão da cláusula 9.6 do edital do
Pregão Eletrônico nº 40829277, a fim de que a
4
5

Processo nº 35704/026/06. Rel. CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI (14.11.06)
Processo nº 37173/026/08. Rel. CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI (06.11.08)
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exigência de estabelecimentos credenciados a serem
indicados
critérios

pela

contratada

técnicos,

seja

informada

por

dispostos

no

objetivamente

processo administrativo da licitação, bem como seja
o

prazo

para

a

apresentação

da

relação

correspondente compatibilizado com os parâmetros
que serão revistos, guardando estrita razoabilidade
com o padrão da exigência.”6 (grifos nossos)
Desse modo, para que o Edital não congregue exigência
restritiva de participação, se faz necessária, como medida de rigor, a
readaptação da quantidade de estabelecimentos comerciais que está sendo
determinada para atendimento do “vale alimentação”.

4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, impõe-se a REFORMULAÇÃO
do presente Edital em conformidade com as razões acima articuladas, para que
seja revisto o Item 5 do Termo de Referência, de modo a reduzir a
quantidade mínima de estabelecimentos comerciais a serem credenciados
para atendimento do “vale alimentação”, em proporcionalidade às reais
necessidades dos servidores beneficiários, tendo em vista que o quantitativo
de milhares de estabelecimentos comerciais exigidos em âmbito nacional para
atendimento de apenas 51 funcionários lotados exclusivamente no Estado do
Pará se mostra nitidamente excessivo e com inevitável potencial de restrição ao
caráter competitivo do certame.
Outrossim, requer-se seja REPUBLICADO um novo
instrumento convocatório com as devidas adequações, como forma de prestigiar
6

Processo nº 037512/026/09. Rel. RENATO MARTINS COSTA (18.11.09)
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a lisura do procedimento licitatório promovido pelo egrégio MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – MPCM/PA.
Termos em que,
Pede-se deferimento.
Belém, 14 de setembro de 2021
ANDRESA ROCHA
CROSARA
DOMINGOS:05508922652

Assinado de forma digital por
ANDRESA ROCHA CROSARA
DOMINGOS:05508922652
Dados: 2021.09.14 17:17:18 -03'00'

UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Andresa Rocha Crosara Domingos
Gerente de Licitações
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(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 16 de março de 2021 12:26:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TJPB

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/125261603212108647949

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 jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral 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
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 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA. tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa UP BRASIL
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 n° 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 físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/03/2021 12:59:21 (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 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 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.
¹Código de Autenticação Digital: 125261603212108647949-1 a 125261603212108647949-16
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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
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