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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÊ ,,,, mtinic. da e 

'‘S qti‘cipal Rene, 
4J.00 	 (0 

qfbm 	 .9o 
a,  

Proc, N° 

Entrada 
E 

COMERCIAL LICYTARE LIDA,  pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°.  29.625.203/0001-55,  com 

endereço eletrônico licitacao@licytare.com.br, com sede à Rua RUA 

ROGERIO COUTINHO, 92 - RESIDENCIAL  SAO  FRANCISCO,  Sao  José dos 

Campos/SP, CEP 12.227-856, vem ot presença de vossa senhoria, com 

fundamento na e Edital do Pregão Presencial n°  122/2018,  interpor, 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO,  pelas razões de fato e direito 

abaixo aduzidas: 

DOS FATOS 

Foi publicado o Edital do Pregão Presencial n°  122/2018,  pela 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, representada 

neste ato por seu Pregoeiro Oficial, tendo o respectivo Pregão como 

objeto o a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Após a análise do Edital por parte da Impugnante acima 

qualificada, algumas questões se sobressaíram, vejamos: 



DO DIREITO 

1. DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

0 respectivo edital de licitação deve prever o prazo para 

julgamento das impugnações interpostas em consonância com o prazo 

previsto na legislação pátria. 

0 Artigo 41 da Lei de Licitações - Lei n°8.666/1993 prevê em 

seu § 2° o prazo legal para interposição da impugnação pelo licitante,  in  

verbis: 

"Artigo 41. 

§ 2° - Decairá do direito de impugnar os termos do edital 

de licitação perante a Administração o licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 

dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 

pregos ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso. " 

Assim, podemos ver que a legislação é omissa em afirmar o 

prazo de julgamento desta impugnação realizada pelo licitante acima  



qualificado, devendo ser aplicado o prazo previsto no parágrafo anterior 

que assim dispõe: 

§ 1° Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 

Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1° do  art.  113. 

Portanto, este prazo deve ser aplicado à presente 

impugnação. 

2. DA AUSÊNCIA DE PRAZO PARA A IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

Pois bem, ao analisar o referido edital, fora constatada a 

ausência de prazo para a implantação de módulos, ocorre que tal ação 

sugere direcionamento a algum  software  especifico, a fim de uma 

melhor interação do sistema com os usuários. 

A implantação de qualquer  software  sugere uma fase de 

testes que é absolutamente inerente ao êxito da instalação. Sua 

importância se configura na medida em que, é durante este processo 

que possíveis falhas se fardo presentes, permitindo uma rápida e eficaz 

solução a fim de prevenir futuras mal funções do sistema. Além disso, o 

período de testes também contribui com a utilização do  software  pelos 



usuários uma vez que o treinamento dos mesmos contribui na 

comunicação entre a equipe de manutenção e os usuários, facilitando 

o esclarecimento de qualquer eventual dúvida operacional. 

A empresa impugna a falta do estabelecimento de prazo 

hábil para a implantação de todo o sistema e preza pela reconsideração 

de tal decisão, a fim de introduzir tal período no edital acima identificado. 

3. DO REQUERIMENTO 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

1 - A retificação do edital para acrescentar período 

hábil para a implementação e teste do sistema; 

Termos em que, 

Pede e Espera por Deferimento.  

Sao  José dos Campos, 23 de outubro de 2018. 

1j9.625.203/0001 -571  
—0.M7RC1AL LICYTARE LTDA 

OMERCIAL LICYTARE LIDA 

CNPJ: 29.625.203/0001-55 Rua Rogério Coutinho, 92  
Res.  São Francisco • CEP 12.227-856  

Sao  José dos Campos - SP_ 
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"COMERCIAL LICY'fARE LIDA' 
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0.094.4901184  

> PAULO HENRIQUE CALAPO MARIANO, brasik!iro. casado  ern  regime de separação 
de bens, natural de São Jose jo:,. Campos ; nazeido  :ern  11/08/1984, empresário, portador da 
cédula de identidade RO n° 	 SSi)/Sir's expedido em 20/01/2012 e do CPF: n° 
322.501.878/35, residente e domiciliado nesta cidade de  Sao  José dos Campos/SP, A Rua 
Angelo  Galt),  n°55, casa 27— CEP 12.213-220 — Vila São Geraldo; 

> DEIVID  WESLEY  DA SILVA, brasileiro, Casado em regime de comunhão parcial de 
bens, natural de Barra Mansa, nascido  ern  28/11/1991, empresário, portador da cédula de 
identidade RG n° 48.353.475-4 SSP/SP expedido 24/10/2013 e do CPF n° 232.401.318-54. 
residente e domiciliado nesta cidade de São Jose dos Campos - SP,  it  Rua  Joao  Pereira de 
Castro, no 326 - Fundos CEP 12.248-634 — Jardim  Sao  José Leste. 

C") 

CI) 
C— 

Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A sociedade girará sob o nome empresarial de "COMERCIAL LICYTARE LIDA", com sede 

social a Rua Rogerio Coutinho, n° 92 — Residencial  Sao  Francisco, CEP 12.227-856, na cidade de  
Sao  Jose dos Campos, Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A empresa terá como objeto social o comércio varejista de produtos em geral como: descartáveis 

em embalagens, artigos para festas, saneantes domissanitirios de higiene e limpeza domestica e 
hospitalar em geral, matérias c equipamentos para segurança, proteção individual, equipamentos e 
aparelhos para  playground,  exercícios físicos, materiais luminosos e sinalização em geral papelaria. 
Além do comercio varejista cosméticos, produtos de perfumaria, de toucador, de higiene, limpeza e 
conservação pessoal, material de escritório e escolares, brinquedos, jogos (eletrônicos ou não) e artigos 
recreativos, inclusive suas peças e acessórios, utensílios domésticos em geral. eletrodomésticos e 
eletrônicos, equipamentos e suprimentos de informática inclusive peças e acessórios, uniformes em 
geral. materiais de construção civil e elétricos em geral, equipamentos, materiais e artigos esportivos, 
moveis para escritório e de movelaria em geral para qualquer uso, livros jornais e revistas, automóveis, 
utilitários, camionetas e similares, caminhões e veículos de grande porte novos e usados. 
A locação e  leasing  operacional de automóveis e quaisquer outros meios de transporte terrestre sem 
condutor, por período de curta ou longa duração; E a prestação de serviços de limpeza e conservação em 
prédios de qualquer tipo e domicílios, o desenvolvimento, licenciamento. customizaeão de  software  e o 
treinamento e gerenciamento em desenvolvimento profissional. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O Capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de 

R$ 1.00 (Um Real) cada uma, a integralizar no prazo de 12 meses a contar pela assinatura neste ato. 

a) DEIVID  WESLEY  DA SILVA 	 50.000 (quotas)...R$ 50.000,00 
b) PAULO HENRIQUE CALADO MARIANO 	50.000 (quotas).. .R$ 50.000,00 
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e  
Parágrafo Primeiro -- Nos termo S -do  art-.  4.022 'dó código civil (lei n° 10.406/2002) a 

responsabilidade de cada sócio é restrita do valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, - • 

Parágrafo Segundo — Os sócios não respondem-  •iUbsidiariamente pelas obrigações sociais  (art.  997 

inc. VIII da Lei n° 10.406/2002). 

CLAUSULA QUARTA  
A sociedade iniciou suas atividades-enC2/0t/20 	sc;.pritzt) de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA 
A administração da sociedade  sera  feita pelo sócio PAULO HENRIQUE CALADO 

MARIANO forma independente, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a 
consecução de seu objetivo social, vedado no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade,  sent  autorização do outro. 

CLÁUSULA SEXTA 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

consentimento do outro sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições e prego direito de 
preferência para a sua aquisição se postas A venda, formalizando Se realizada a cessão delas a 
alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Ao término de cada exercício social que é de 31 de Dezembro, os administradores prestarão 

contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas 
ou lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA OITAVA 
Ambos os sócios terão direito a urna retirada mensal a titulo de pró-labore em valor a ser fixado 

de comum acordo entre ambos. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas será 
correspondente à exata proporção das respectivas quotas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica a sociedade autorizada a distribuir, antecipadamente, lucros de 
exercício, com base em levantamento de balanços intermediários, observada a reposição de lucros 
quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da lei n° 
10.406/2002. 

CLAUSULA NONA 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara sua atividade com os herdeiros, 

sucessores e o incapaz. NA° sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) 
remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado ou liquidado  corn  base na situação patrimonial 
da sociedade a data da resolução, verificação em balanço especialmente levantado. 

PARA GRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento  sera  adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. 

CLAUSULA DECIMA 
Os administradores declaram sob as penas de lei que nfio  ego()  imnerii,ing  rip  

administração da sociedade por lei especial ou em virtude 	crcaits,AZEtrEpo„ ,  OM*  DE  MAST  ROCWIL  OAS  PESSOAS NATURAIS 
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ou por crime falirnentar de prevarica0o peita pu, suborno, concussão ou por contra economia 
popular contra o sistema financeiro nacional: COntr„.normas:d defesa de concorrências, contra as 
relações de consumo, fe pública, ou a pr9Prieuatie„, 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
O sócio que desejar retirar-se da sociedad-e Jeverá comunicar, por escrito, ao outro a sua 

intenção, com prazo 90 (noventa) dias de antecedência. 1.  

PARA GRAFO ÚNICO: Para apuração  des  ha-:ere  do .sócio retirante  sera  levantado balanço 
especifico e seu pagamento  sera  efetua0o  -ern  12 ;doze) 13 -ircelaS mensais consecutivas, corrigidas 
monetariamente, vencendo a primeira 30 :(tinta dtt. após. a ..c.onclusão do balanço e as demais 
sucessivamente em períodos idênticos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Todas as mudanças que venham ocorrer no contrato social mediante a aprovação dos socios 

serão efetuadas através de instrumento de alteração contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas 

e designação administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
No caso de omissão a regência será supletivo pela Lei n° 6404 de 1.976. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Fica eleito o foro de são Jose dos Campos, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias. 

São José dos Campos, 02 de Janeiro de 2018. 
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PAU O HENRIQUE CALADO MARIANO 
(Sócio) 

DE 	WESLEY  DA SILVA 
(Sócio) 



JUCESP - Junta Comercial do Estado de  Sao  Paulo 
Ministério do Desenvolvimento, ,nrústrip e'Clmétrio Eterior 
Secretaria de Comercio e Serviços 
Departamento Nacional do Registro ao Cornerto - l)NR.0 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia JUCESP 

Jc, 

DeCinração 

Eu, PAULO HENRIQUE CALADO MARIANO, portador da Cédula de Identidade n° 42295544-9, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob n° 322.501.878-35, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da 
empresa COMERCIAL LICYTARE LIDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Rua 
Rogerio Coutinho, 92, Residencial  Sao  Francisco, SP, São Jose dos Campos, CEP 12227-856, NA° PODERA 
EXERCER suas atividades sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO, 
obtido pelo sistema Via Rápida Empresa Modulo de Licenciamento Estadual, nos termos do artigo 70  do Decreto 
n° 55.660, de 30 de março de 2010. 

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de 
atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento 
Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo. 

Por fim, declaro  ester  ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por 
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro 
empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica 
(CNPJ) diretamente no  site  da Jucesp, através do modulo de licenciamento, mediante uso da  respective  
certificação digital. 

RG: 42295544-9 

COMERCIAL LICYTARE LIDA 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 COMERCIAL LICYTARE LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMERCIAL 
LICYTARE LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/08/2018 14:15:23 (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 COMERCIAL LICYTARE 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 Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1057421 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site  até 20/08/2019 14:00:13 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 93942008181359480764-1 a 93942008181359480764-4 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 
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COMERCIAL LICYTARE LTDA 
CNPJ: 29.625.203/0001-55 
Licitação@licytare.com.br  

PROCURACÃO 

OUTORGANTE: 

COMERCIAL LICYTARE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na cidade de São José dos Campos, do estado de  
Sao  Paulo, endereçada na Rua Rogerio Coutinho, n° 92, no Bairro Residencial São Francisco, CEP: 12.227-856 inscrita no 
CNPJ N° 29.625.203/0001-55, neste ato representado na forma contratual pela Sr. Paulo Henrique Calado  Mariano,  Brasileiro, 
Casado, cadastro de Pessoa Física N° 322.501.878-35, portador do Registro Geral de Identidade N° 42.295.544-9 SSP/SP, 
residente e domiciliada na Rua Angelo Galo, 55, Casa 27, Recanto Caete CEP: 12213-220, na cidade de São José dos Campos 
do estado de São Paulo. 

OUTORGADO: 

DOUGLAS  WILLIAM RICOTTA,  Brasileiro, Solteiro, portadora do Registro Geral de Identidade N° 42.297.765-2 SSP/SP e 
Cadastro de Pessoa Física N° 442.600.808-57, com o endereço residencial na Av. Tulipas N° 37, Jardim Motorama na cidade 
de  Sao  José dos Campos no estado de São Paulo CEP: 12.224-290 podendo agir no uso dos poderes que lhe são conferidos 
através do presente instrumento. 

OBJETO: 

Representar a outorgante em qualquer procedimento licitatário quer seja no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal. 

PODERES:  

Retirar edital de licitação em quaisquer modalidades, apresentar documentos de habilitação e proposta de preços, representar 
nas sessões públicas de habilitação e julgamento de documentação de classificação das propostas de preços, assinar as 
respectivas atas, declaração e contratos, registrar ocorrência, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de 
interpor recursos, bem como, dar lances na modalidade de Pregão, Tomada de Preços, Convite e Concorrência Pública assinar 
documentos referentes A retirada de Nota de Empenho ou documento equivalente, pertinente aos ramos de atividade do 
outorgante. Essa procuração também dá poder ao outorgado de recebimento de pagamentos e dar quitação em quaisquer 
assuntos referentes à empresa. 

A presente procuração é válida pelo período de 1 (um) ano a contar da data abaixo mencionada, sujeito A prestação de contas. 

Sao Jose dos Campos, 23 de  Outubro  de 2018. 

ri9.625.203/0001-571  
COMERCIAL LICYTARE LTDA 

Rua Rogério Coutinho, 92  
Res.  São Francisco CEP 12.227-056  
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CO E CIAL LICYTARE LTDA 
PAULO HENRIQUE CALADO MARIANO 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 
RG: 42.295.544-9 SSP/SP 
CPF/MF 322.501.878-35  

Rua Rogério Coutinho, 92 — Residencial São Francisco — SJCampos / SP 
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