
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° - 3 /201.8 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00.19/2018 

PROCESSO N° 0036/2018 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIL)..4fL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50 
Aos 	3-0>  	dias do mês de  Aihnbie  do ano de 2018, na cidade de Américo Brasiliense. 
Estado ce São Paulo, sito na Av. Eugenio Voltarei, n° 25. Centro, o Município de Américo Brasiliense. 
representado pelo Prefeito Dirceu Bras Pano, e a empresa LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
EIRELI - ME, CNPJ: 27.164.286/0001-05 por seu representante legal.  Luciano  de Carvalho, portador do 
RO: 43.333.954-8 e CPF: 337.836.468-80 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n' 
016/2009 e 001 /2011 e do edital de Pregão presencial n° 0019/2018, bem como das Leis n°  8.666/93 e 
10.520/02. ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços 
unitarios, observadas as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto da presente .Ata de Registro de Preços: 

ALMOXARIFADO CENTRAL — FICHA 60 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário 	Prego Total 	Marca 

31  FD  80,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 	R$ 876,00 	I 	SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 876,00 ( Oitocentos e setenta e seis reais). 

EDUCAÇÃO — CER's — FICHA 72 

ITEM  UN  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário 
---, 

Preço Total 1 	Marca 

55  FD  400,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM I 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO 	I 	R$10,95 R$4.380,00 	SILPLAS 	i 

VALOR TOTAL: R$ 4.380,00 (Quatro mil, trezentos e oitenta reais). 

EDUCAÇÃO — EIV1EF's — FICHA 84 

ITEM UN QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Prego Total Marca 

49  FD  200,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 2.190,00 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 2.190,00 (Dois mii, cento e noventa reais). 
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SAÚDE — UBS CENTRO — FICHA 192 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Preço Total Marca 
30  FD  200,00 0020338 - SACO  PLASTIC°  PARA LIXO 60 LITROS COM 

100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 008- PRETO R$ 10,95 R$ 2.190,00 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 2.190,00 (Dois mil, cento e noventa reais). 

SAÚDE — UNIDADE HOSPITALAR - FICHA 234 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Prego Total Marca 

34  FD  400,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 4.380,00 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 4.380,00 (Quatro mil, trezentos e oitenta reais). 

ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - FICHA 172 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário 
Preço 
Total 

Marca 

22  FD  50,00 0020338 - SACO  PLASTIC°  PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 547,50 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 547,50 (Quinhentos e quarenta e sete reais, cinqüenta centavos). 

ZOONOSES FICHA 304 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Prego Total Marca 

25  FD  2,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 21,90 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 21,90 (Vinte e um reais e noventa centavos). 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FICHA 282 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Preço Total Marca 

29  FD  50,00 0020338 - SACO  PLASTIC°  PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 547,50 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 547,50 (Quinhentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). 
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CAPS  - FICHA 233 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Preço Total Marca 
46  FD  50,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM 

100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 547,50 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 547,50 (Quinhentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - FICHA 302 

Item  UN  
' 

QUAN 
T. Descrigão das Mercadorias ou Serviços VI. 

Unitário Preço Total Marca 

31  FD  50,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS COM 
100 UNIDADES 63X80 CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 547,50 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 547,50 (Quinhentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos).  

CEO  - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FICHA 338  

ITEM 
UN  

QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Preço Total Marca 

32  FD  20,00 0020338 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS 63X80 
CM MICRA 0,08 - PRETO R$ 10,95 R$ 219,00 SILPLAS 

VALOR TOTAL: R$ 219,00 (Duzentos e dezenove reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

I - 0 prazo de vigência da presente Ata  sera  de 12 (doze) meses. 

Os recursos financeiros  sera()  atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento vigente. 
conforme classificação .Ficha(s): 60, 72, 84, 172, 192, 233, 234, 282, 302, 304 e 338. Natureza: 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo. Unidade: 02.06.01 - COMPRAS E LICITAÇÕES, 02.09.01 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE 
SAUDE, 02.09.02 - ATENÇÃO BASICA, 02.09.03 	ASSISTENCIA DE MEDIA, ALTA E 
HOSPITALAR, 02.09.03 - ASSISTENCIA DE MEDIA, ALTA E HOSPITALAR, 02.09.04 - 
V IG ILANC IA SANITARIA E. PROMOÇÃO DA SAUDE, 02.09.05 - VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, 02.09.05 - V1GILANCIA EP1DEMIOLOGICA E 

AMBIENTAL EM SAUDE, 02.07.01 - ENSINO INFANTIL 02.07.02 - ENSINO FUNDAMENTAL, 
02.10.01 - SAUDE BUCAL, Funcional: 0057 - SERVIÇOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 0017 - 
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE , 0018 - ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, 0028 - 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, 0021 - ATENÇÃO 
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PSICOSSOCIAL. 0023 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR1AL - MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE , 0027 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, 0031 - ENSINO 
FUNDAMENTAL. 0040 - ENSINO INFANTIL, 0024 - SAUDE BUCAL - HOSPITALAR E 

M BULATORIAL, 0029 - CONTROLE DE ZOONOZES. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. 0 objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias ateis, contados a partir do 
primeiro dia útil subseqüente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser encaminhada 
pelo Município por meio de  e-mail.  

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, conforme solicitação da Ordem de Fornecimento, 
podendo ser no Almoxarifado Central, situado na Av. Eugênio Voltarel, n° 25 — Centro, das 08h as 1 1 11 e 
das 13h as 17h, no Almoxarifado do Departamento de Educação, situado na Av. Nove de Julho. 192 — 
Centro, das 08h as 11:30h e das 13h as 16:30h e na Unidade Hospitalar, situada na Av. Tereza Marsilli. 
311 — Centro, das 7 as 16h, nesta cidade de Américo Brasiliense, correndo por conta da Contratada as 
despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes 
do fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - O objeto da presente licitação  sera  recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital. 

- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a se disser respeito à especificação, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em  conform  idade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado; 

bi se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada devera fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. 
mantido o preço inicialmente contratado. 

3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento  sera  efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os 
Produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de deposito em conta corrente. após 
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a apresentação da nota fiscal/fatura eletrônica devidamente atestada pelo Diretor do departamento  
corn  petente. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

3 - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais 
principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido 
na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados  "pro-rata tempore", em relação ao atraso verificado. 

4 - Não  sera  considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação da 
Resolução n° 5. de I° de setembro de 1993, alterada pela Resolução n° 3/2008. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7' da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n° 
8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

I - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de 
recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento). 

- Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos: 
2.1 — Atraso ate 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. 

calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 
2.2 — A partir do 31" (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação; 

3 -- Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento; 
4 — Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer A. Contratada, após 
a sua imposição; 
5 - As multas previstas não tem caráter compensatório, porem moratório e conseqüentemente o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha a acarretar à Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

I. 	Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais 
ampla e completa fiscalização do ajuste. 

2. 	Independente da .fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico 
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que 

CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas 
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 
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3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de 
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às 
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo 
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição. 

5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada 
edou complementada. a qualquer tempo. mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 
comunicação a CONTRATADA. 

6. Ficam designados pela Prefeitura, para fiscalização da ata, bem como, prestar toda assistência e 
orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no 
prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades cabíveis, os seguintes servidores: 
- Setor Administração: José Geraldo Lopes da Silva, RG n° 5976073, CPF n° 784.125.796-15, Chefe de 
Setor de Almoxarifado, Matricula n° 1739, responsável pelo departamento Almoxarifado Central. 
- Setor  Sande: Francis  Matias Rodrigues Vasconcelos, RG n° 21.808.626 e CPF n° 159.948.878-70, 
Coordenador de Informática, Matricula n° 948, responsável pelos departamentos Ubs centro, Unidade 
hospitalar, Administração da saúde, Zoonoses, Vigilância sanitária,  Caps,  Vigilância epidemiológica: e Sandra 
Aparecida de Oliveira Grigolato, RG n° 20.863.317, CPF n° 295.826.478-50, Chefe de Setor 
Odontológico, Crachá n° 1256, responsável pelo departamento  CEO  (Centro de Especialidades 
Odontológicas). 
- Setor Educação: Marcos Antonio Francischini, RG n° 12.696.678-X e CPF n° 033.534.698-77, Chefe do 
Setor de Almoxarifado de Educação, Crachá n° 4489, responsável pelos Emefs e Cers. 

7. 	Calera  ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo 
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no 
inc. Ill,  art.  58 e  art.  67 da Lei n.°  8666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

— O fornecimento dos produtos  sera  efetuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras. da 
"Ordern de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos. 
quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. sua detentora. fica obrigada a fornecer os 
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de 
Fornecimento". 

3 — O Municipio de  Americo  Brasiliense não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do 
material, ficando a seu exclusivo critdrio a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

3.1 	Os quantitativos totais expressos no Anexo II — Termo de Referência são estimativos e 
representam as previsões do Departamento de Administração, Educação e  Sande  para as compras durante 
o período de 12 (doze) meses. 
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4 	A existência do prego registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as 

contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

vigente, sendo assegurado a detentora da Ata de Registro de Preços preferencia em igualdade de 

conclições. 

5 — 0 produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder As especificações da Ata de 

Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 02 (dois) 

dias 

6 -- Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Pregos as situações referidas nos 

artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decreto 

Municipal n.° 016/2009 de 28 de maio de 2009. 

7 — Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilibrio 
econômico — financeiro, para menos ou para mais, conforme  art.  65, II, "d" Lei 8666/93. 

7.1 - O preço a ser pago a detentora da ata  sera  o vigente na data da Ordem de Fornecimento, 
independente da data da entrega do material. 

8 — Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o licitante 
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando 
manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da 
redução dos preços de mercado. 

9 — O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de 
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico - 
.financeiro. 

9.1 — A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outros insumos, de transporte de 
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do 
compromisso; 

9.2 — Reconhecendo o desequilíbrio económico — financeiro, a Administração poderá cancelar 
formalmente o registro em relação ao item; 

9.3 — A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação 
especifica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os 
praticados no mercado, 

10 - Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como 
a Ata da Sessão do Pregão. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelas partes. 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NI' 0019/2018 

PROCESSO N° 0036/2018 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASIL1ENSE 
CONTRATADO: L,DC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI — ME. 
ATA N° (DE ORIGEM):  `,") /2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE, 
DURANTE 0 PERÍODO DE 12 MESES. 
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse. 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo, em conformidade com o arti,czo 90 
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação: 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Américo Brasiliense, 0.5de/St.712 de 2018. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO — Almoxarifado Central. 
Nome: José Geraldo Lopes da Silva 
Cargo: Chefe de Setor de Almoxarifado 
CPF: 784.125.796-15/ RG: 5976073 
Data de Nascimento: 13/04/1969 
Endereço residencial completo: Rua Dorival  Barbieri  — n° 145 — Jardim Paraíso — Américo Brasiliense — 
SP — CEP: 14820-000.  
E-mail  institucional: almoxarifado@americobrasiliense.sp.gov.br   
E-mail  pessoal: 	  

Telefone(s): 	  
Assinatura: 	  

 

Avenida Eugenio Voltarei, 25  Americo  arasillense - SP Fone Oxx 6 3 3 600 

  

 



Assinatura: 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: SETOR EDUCAÇÃO - Emefs e Cers. 
Nome: Elizandra Marques de Assumpção 
Cargo: Diretora do Depto Municipal de Educação 

CPF: 285.915.598-86 RG: 30.331.207-5 
Data de Nascimento: 13/10/1978 
Endereço residencial completo: Rua José  Correa  da Silva, 929 - Jardim Agua Branca - Araraquara - SP 
CEP: 14.807-274  
E-mail  institucional: direcao.dmecAamericobrasiliense.sp.gov.br   
E-mail  pessoal: direcao.educacao@bol.com.br  
Telefone(s): (lp)(  2-3583 7(1 99777-5262 
Assinatura: 	42/ Ai  

GESTOR DO CoRGÃO/ENTI ADE: SETOR SAÚDE — Ubs centro, Unidade hospitalar, Administração da 
saúde, Zoonoses, Vigilância sanitaria,  Caps,  Vigilância epidemiológica e Ceo. 

Nome: El iana Aparecida Bernabé de Oliveira Marsili 

Cargo: Diretora de  Sande  Médica 

CPF: 168.981.658-95/ RG: 23.257.903-9 

Data de Nascimento: 08/10/1972 

Endereço residencial completo: Rua Benedito Storani — n° 860 — Vila Cerqueira —  Americo  Brasiliense — SP.  

E-mail  institucional: saUde.ubs@americobrasiliense.sp.gov.br  

E-mail  pessoal: 

Telefone(s): (16) 3392-1368 
Assinatura: 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Nome: Dirceu Brás Pano 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 

Data de Nascimento: 03/02/1961 

Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato —761 — Vila Cerqueira Américo Brasiliense — SP.  

E-mail  institucional: g,abineteamericobrasiliense.sp.gov.br  

E-mail  pessoal: dirceupano@hotmail.com   

Telefone(s): (16) 3393-9600 prefei  

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Americo Brasiliense - SP -  Fone  Oxx (16) 3393-9600 	10 ')71  
/‘ 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Pela CONTRATADA: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME 
Nome:  Luciano  de Carvalho 
Cargo: Proprietário 
CPF: 337.836.468-80/ RG: 43.333.954-8 
Data de Nascimento: 15/05/1988 
Endereço residencial completo: Rua Conceição Alves Muniz — n° 329 — bairro Luiza Girardi — Brodowski 
— SP — CEP: 14340-000.  
E-mail  institucional: vendas@ldcdistribuidora.com.br   
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): (16)/6664-7799,-i" 	 --7 
Assinatura: 	  

AdvogadQí 
(*) Facult4i4o. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

Avenida Eugenio Voltarei, 25  Americo  Bras kense - SP - Fone Oxx 6) 3393-9600 11 



CARTORIO AZEV4p0  BASTOS  r ONCIO I1E REL:iSTRO CIVIL CAS  PEMAS  NATURNS 

M

Autinticaç
rei". • •••IF'f1;.••:., AA, 	 7T, 	Liteie• 1..° 4..Dc,./!--AF.,,,411ratVID4  

o  

De awe* canes-adv. I.. 3. 	VIP. 41 • 52 Vold FodeitI1L935,69,4 od8froSII• • ..tki 
Oa Lew atedu•I AT21120011,m,ANoo Anew. irne,j,n6 ,L.,06.,od6,1,16,s,56 

do cor.o.Nilo apasomido • =ANA., male too. 0 MARC. 6 ve.,66de. Ow 	' ' • 
Cód. Autenticaçio: 7225205180831190674-1; Data: 23/054018 08.:40:ft  

Selo. 	FiscalizaySo :ripe Normal C: icqy36:192,SSN-a--q 
Vela Total do Ato4t5 	 .1 

ddu"'" c°"ktonfiia' 
 

cedidos  do  ato  Om: httpeiffselodigliat • Tided 

frOS temoTtsTo  LETRAS  E TiTti LOS 
- SP 

pg pp000vvsKi -EVAPO DE SAO PAVIA) 
kp.;440.4.1A M 	A tELEc..M AtA 

,  

AGIS 045/047  lc  TRASLADO  

PROCURAÇAD PÚBLICA  
ACE  DEZESSEIS 	dias do.rA,s de MAIO 

Ctb.r Oe.. D014: MIL E DEZOITO ta01.3),rta cidade e C3raarra fje 
BRODONSEI, Estado de  Sao  reaio, qa:Sei0e,Oeseta:s Notas, a Rua t'irlan.  
Pit 	n. 432 - "17.en-trO' -  CET:  14134001)**  sompare67,1 csn';..7 
"013.TMGMTEll: 1•In DISTRI3UID4EM D iSEMMIXIS EIRELI, ENPREa-..A. 
INDIVTDP4 DE RESPONSABILIDATA 	 Sede neste d!dad .de 
BrodOwsiti/8g..; a Rua ..plAtonio Texeira Roque, n, 230, Ja.rdim Ma171. ,  
Mart,inz de Freitas NOro-Ota, 	a4,490qoo, regid4 pelo ATC 

.F.;.MPRESA :NDiviD0p1 DE AESPONSABItITIRDE 
ar..Talvado Aa, jvAta g.9merc*A1*o Estadip "de  Sao  Pavic 	JUCE3i-, 
NIREri 3501i52otio, 	 datadc da Oj de fevezul.ro 
2ri , (:;0 1,:izada conS41ta Via internet atraves do Eiti• 

- w...ji4Oesp.:2-7.-a7lenda.s0.401"41#.; Setido Ma:tide Ficha 
aimplificadat  . sob auteAtigitiegie A. 8137292:0 cuja 
ã7.1.4 enti6ida 001la-tia 0.1MiViSa , p,peota •aerveotia; na p.a s ta n . 3.2, 
n. 395, 	cra rk:,  C4770:. St. 4. (tadatritc NatriOnal  
soh  n. 21.164,286/000. 	 ihOtne.r., nos terr.ls 
1nSt.i:'14to No„i1t.at:iva 7;1.LFEI A, 1.0344.  de 06 de tac 	e16, 

jata e 110:',¡ dSktiPiAa), ct -qual er.c.oztra- 
se arquivado na SeLviasntLa eim.  pasta bre'pria de: n. 16, sct; 	643, 
nesie 	repme;sellt444 pelo -171,&e$4rio ,tErgIAMPIDE.CARVAIMK), p.orta=i 
doa 

	

	n. 434.344.4,--7,ttfP-$1 e iscrt ro C F  sot  
::sgitelro* -0MpzesArioi.  bxasileiro, L-e°s:ident 

resta c4d WA4* PIrttonio'70ixeira Roque, n. 
n, A4,340,4100, 6 pzeserite : recontecidO coiio o pri5pri7-, 
idetitidade 0:04aadade juridica' dou f4,,Psio outordanre, na 
t,..1-7eser.tida„ t* Iot io q 	or  este púb2ico instentc. 
procuragao e nos termOs de..direitoo. nOmela e constiLtii ael; 

cr de prOpiap fO1:-  e ccm :esta Se' aprssentar, Sr. JOAO 
-PAUL 6 =kW.", 14003=740, .1*irt44W 40:1 C. c....29,090.$24-.55?-SP e 

4:22.2.55.0n-* brasitcri cisado, 'comerciante, reeident 
ddmit4liad6na  0.114dÓ  de:P4W.za - PtetoiS.R., 4,Ave4ida Afsnso 

251 	Re-rei d d4s. AcSiciasl 	/4.00g-5.611 'a quem 
Poetes 4M01P1, gerais e iiimados para o fim espec6: 
part1cipar i4e dn'tOrtanCias,00b3ica*, ,convites, preges, tomada-, 
prf4cis Ou licitações, daz orgatentos, formUlar ofertas e 1,5717.e.,  
preços, receO1m4A.0,de _intçtes e notificaOes, desiszéncle 	7,an 

rire, ip,t;i4AW'res, pt'otlar 6 zetirAr tirototoos, retiraY:.  
correspondêns'ias simplea e regist7radas, com ott sem valor, 

bem t.T.AtitO assinar doc4meAtc5, contratoi: e demais ar-ns 
perT:inant4L*S-a0 cerrattt4 Perante 4r4a4s gab'llooS fe&arals, 
mVai4c4i*O4a. Pinot:laj.poderesainde para Iiir_tx e: scmtalrat 
bens 4 ne:404§4:* o4orgaritel. poa4gidibt ou .que venham a pcss=r 
masva cidade :ou em qualqaer 'parte 40 territõrip-ne'ctdffeil;-,p9dend,: 
ootprar, ven0ia;r, ceder4;  -traTiaferir, tipoteeA.i, dar' em  _ 
doar; permiltar, arrelldar. 	t4145,quer forma 

111111 11111111111111111 Fist.rstAtin r8xor0 ti32 - C.37:4TRO 
• aRODOWSKI-SP.CEr..t4340.,GOU 

kamilta' 	tirh 44 .141041-17C 



; :•': CARTÓRIOAZEVEDORASTOSI•ciico  be  REOISTRO CIVIL  OAS  PESSOAS NATURAIS 
I ' , .., rsiNnotass... 	..,..,...p•Alt.i 	E TASSUONAPO DE NOTAS - C‘idt

.CI:J OPA)94 

I 	 .'"Autenicaçaotbidlial. ,--,...:.:.. i • 1 	De ato,Po  con mangos  P. I' e  P.M.  V S'. Al a S2  ea  St PiodwAI LOSSAIS4 ge  AA  6  Inc.  XII ,$,., 
, 	 as L.Ess..18.72.0000  ewe..  • peSsente wiessmfdisipp*IA:reereAts*SeV sp., 

	

...i 	' 
I 	 Po mu...» apsonstpado • conAPIPP Polo sus O. redoxIsomakle..bou'IrA?:A.. 	. 
1 Cód. Autenticaygo: 72252305180831190674-2;Ditir.:23705(2018:06:40: i 

	

	 . 	...  
Seto  Digital de Fiscalizapio Tipo Normal ;C: Aliyiptsf*Iii; _ .. 	.,. 

; 	‘1Sirrdif;:. 	 Valor Total do Ator RS 4,23 	...; ':....„: 
li "1  Vi2"1".  ""'" Ftr eorifira os 

 

dados do ato em: https:irseloillgitaltjpla 	tg - .. 

tA.F TVA 00BRAST 
Estado de S'ào Paulo 

oftet-sr, 	e auai,squer Semoventes, Títulos, veiculos, direit.2s, 
istr;Ais cutfaa'iPuOr, outt .0ett,erto* ctro  Oka  outOrsinte; podezirk pa..La 
canto dito •ppocuradvir :Degar !e: cebex uayit., dando e açeitando 
recibas 'e'quitagOeS'; tranS*ititAteceber posse, jus, 5Ça.0.  e teMaiS 
jlre-itoS; resçuaer e movar paIa. .4701pVi. 	 7-'''1 €7. ri  'Tar.  e 
promover regiS*Voi 	 .avemba;4eS, Dancelamentos e baixas 
..iuntc  am:  ofigtiaa d Registro de T467018 e Protestos comoetentes; 
podend::!,  te:41.014Li' .i144011.* 1mT,*44, 
contretos.de  Idoeq4b7 a=eta z .ou mao 	 es:_pa c.  
ones  praz o# 41,1474A-4S.  t4 Pol.tas: ''PAOr a x-e*eber t2,12ante44- ,  
da'rido e *ceitando.  rez.íbe 	e q t1ç e:8.; • •iePrt-7-e-eiit4-1.t.t pe. r  an  t 
rrticbes 	b1cas. tederais,. 11.taduals,.  municipals,  asatarT:.1e:.;t, 
Deta4:114!tantDs de Tt40*.j4=0, Fr*:q4. t..51 fed0011 juiltas 

de .0tes'e Q•kic4s1,.. de Regiotro. 	 cory:-.'edend,7 
Pcdezes 

 
para movimntar., abrir, transterir e encemram 

cp1.11.5 tcarias Oem 	M#imen7„,74 A8 optes. 7;-fi 
eseinat 	 de orAdit,o t4464ri01.  emitir, endossar, zacar, 

e eBirar. 	 ezer, 40p6sittks, retlrada5 med1ante 
reLt'04tS1  SD.viditat:**144iS_ .ektratbS Ae 	req,A.isirLar tait:es de 
cheques, autori-zar pagamegtos, .inetusive porHmeio de cartas, fa'2!er. 

0 reaLeere*Vates4' :receber stttda 	Tialquer  
aõ 	 ti5-tit'046.4S.  do :7tpos.-7.0 de reil.f2,a, 

Era  lax  o , 	,di3 trabalhados, 
ciiss 	petisOAS-; b!im#•,,,E 	.seruros., DecOlcs:, ?SI'S F1.1 r. 
Gal-ant:IA For •tilap.m -8e $,̀.4.6:71..)), S4sinado os rteltessAticls  re.- 
dando as respeCt174-as, .quicaçes, fazer cesertc 
re..,:adaSt.4.7.-424.eptp de erhs,Ozidiik4r1:0; 	 fezer 
sc.7.1-1citaçlo e retida.: de certi4eS magn.6tic.  oi; litoviMenter o.z.ntas.. 
z-,adernetasd P&Ç1 	d 	 "CirarldC, 	 nr: t 

Ci6 	6S e • c.O:1--7...*.34* 016r.i.eikr,i ;  rot,- 	 psrarit,i 
arrecadád-ar c fisoalizoiziat 	 renda, 	e 
saeCla.ra4a0s 0,44ArAk.:-644%7 

 

	

dividas '0 prAdistos, sssifri Ç;7:111. 	;S:rie 	5 

feitOteq4tiid6Silt411.'04±.4 4?-r4011*4 ereti4,4t: .dv..7.14mant 2::;: 
declaraçoesi Tequerer4 ;:recdmter e.aze r declaraves czr 

neteSsat4t ettOgette,, 

	

	 poi#Ores crSnomear 
Pódei.,4s,  cia cIidia "ad judicia" r_%,itta 

cro em aere1.4  em qua1x.111er Juiz o IttastitOcia ou 	ibuna  pa  ma pr.:5p 
'contrai4Uei1 ei dLeto s a0eS cOMOit,lbes edefen0er 0a; i.ntera,.sties 

6utorgant* 	ritr4:r1a-s, sgnc urs e 6ustre..:4 
decisto, usanO ,  do*.tecursos :Legais e.7ecompanbando-3s1 reglIerGndc.  
pTomovend6 o qe f:Dt necessAi101ia.r4ç cacai deMp?rihO  din  Dfesenze 
nanciatst, INCLUSIVE SUtztÁttElLteEtt. :0 iè e  .ads  d pvp7.7.uradr e 

eme 

 

	

ric reI.tivot  act  objeter do presente 	s 
,L)rneci4OSe cnfrs1041,0 ei.4.0r4a0.,e, 11a -forma present a, 
par  &Les.  se . raspentabiliza„, decIarandd,,Ileciente• Da r.esDeftsa*olliat 
civil e ça.7.0.013AI  df..„..ti*TAatt d 	rvetttidade das 

proOuri60,0.E ce cor 4 ass5:LIA <.•) 
pedido do .c1--ato-rgano4 Ela  terms  pre-sentadai lavrei esta prorQra-„-A,o,  
cue!,  depo4tie 	ite, fõilida pelo dittpr' 	 -76; 	 Pt) 

• 

• 

• A* 
:1;0;4; 	;•-• 

. 	. 	• 



• • . 
• 

• • • 

••...'t C. 	et 	%.""i C 	i • 

• 4.SM, 

r#,F.0 le.  "ADRIAN° 47.1i  El-Ft-GM 
frabeitIO Subs titut  

. 
. 
	

.. 
	, 	.. 

rrAs E OE Pao:TEST° DE  LETRAS  E TITLILOS 
ffRODOWSK1 SP vittsv•••,:t'tt., 

..:; 
] 

. 

' fi.t:..5: CARTOR10.$2EVÈDP..
.Effi2=1,

7%:•22EtlotT=0,1%-setPasgA,IXATAr

. 

 
......-....... -..-. 	......... 	...._ ...„ 	. , ... 	

.

s 

-:.AutenticaçaiiIligitar , 	' ..-•'. -, ,,:• • ..% 	, ::..,. ki• 
• ft.;.4,=....,...9...t...r.m..,,p.,,,,,s7d.,,iF...w..9.3.5himi-.k,Imé.w.- 

.. . • 
. 	ti. im sm.' 8.72140011 swami:a 3 tre.r.• er.a¡mi aOtaicEada. I •FiC410$0 	.. t VA 

do quanote ipia*.ado • cankMo nua• a.* CS refon0 • vatiliit‘Dou  fir 	: 	• 	',..‘,•¡ 1*.taPPCrifitig -e$TAtIO ET SAO PAULO 
' 

,r• 
.. • ' Cód. Autenticag5m722.52305180831190674-3; tiaia: 23id5t2d18 o8:46:Ni  exssletLA MdIJAASTE:stifILS 00§1A MAIA "ti:•-tt•• 

sew  Digital de Fiscalizagao Tipo Norrr,a1 dt AGY36"190PUGA.4;1"•:',i At.. 
Valor Total do Ato: RS 4,3 	• 	: !t":74 • •• 	• "."4"..r,:,ft c•.".'llonflra os dados do ato  am;  https:Ijsislodi, gital.tjp13,.jos„*.  :t1 

.__. 

ac'ne.7 em tudo confor*ie. aceitou, outorgou e asslI:a. E._!,  
Adrlano Cadamur0), TebeliSo gubstitUto, rediai, digitei e fiz 

E 	eu, 	,,Roberto t.van .. 	.z..uzente4-7.----TarSr..\ 5 u °...).-..f E .1. '2 .17. C; i - 
L'onferi, tut..crev0 e aseino ssi 	ALA2.2;514.RECEUTE.  
Traeladade. .-- .2st 

 

at 	su'ceesiva. 	 ---7:-.4;a01...—..0.-.1""---- -t:',.I.r-,7:_o 
Adrlano Cadamuro), Tebeliao tubstttUt 	cU f6 e assino est,  
faso. 

Eta' 'lie ,t• 

 

abe  il•tc• Elf v.-7734.7 I 	rk$ 371 	iVr:S 	25..i 42 R •  
, P 	 MP 	E 	1V 	 Fe5 1, 3  

Al 	2 :114 	1,114'.iti4, 	.!-1 	T  Ga.= 	E.:;E• 7 

   

1111111111111111  

 

   

RUA ill:AIM° PMOTO 432 • C'Er-itRO 
-aftaxAszsio:SP 	1041-000 

• 

   



• 

•
  i  :::', CARTORIO AZEVÈDO BA 	.., $J19§  1*°"Ci° °E IEGISTR° C"' °AS PESS"S Ni."W'S  • .,...,.., 	,. , ,.. -7.4- 	. 	E.TABSJONATO DE !IOUS -TedISIN„Cr.1„.0(4774) 

' 	!' `"' ''''',. w• 4'....'la"..* . f.'......Z-1,!.1"!......V2t.;,,V.4,...,i,r.,:..1.9,.....,  
:.7‘ • 

. 	
tx ,...t..........goie.rà ',Ms vir,41.12410.si reeT40 sigssnio!‘ C. A'i ii..à. 0 . ... '...-1 de U. WNW &mimes ̂ ammo go mum, rnatkiniO4.14636ith;leipaypip lid.,...

• 	
. - ...‘,'"'': • , ,z,ti 

de daemonic. optisentade• to*** news.. 0 toil.** siitao a. Dry*, .....' , :  

' 

• 

:. 	Clad. Autenticag5o: 722523051030831190674.403ate-23/05/201008:40:11 
, 	 Selo Digitalde Fiscalizar,tio  Tipo  Normal C: AGY36189-6001; 
! 	,../ 	
t • Valor Total do  Ato:  RS 4,23 	• ; . 	' ¡I Wax• 

C."44tenfiri  os  dodos do ate itin:idips://selodIgltal.tjpb.jus.br  3r. .); 

jiAt 	0 BRASIL 
Estedde S!:do Pauto 

  

EM RA 

: 



00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b782a49c262713c3f21b3ab42121b100489af9414a73c130fa3b360a4b2f9e978f629ed9325990b10543ab5946c 
1362fb54ac81ae594462f396d37689fa539fe0 

ke.gaiaz Fm..v.:11,1 
4624 du aguau Ski 2COI. 

24/05/2018 	 https://autdigital.azevedobastos.not.bilhome/comprovante/72252305180831190674  

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. Epitacio 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.  Valber 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  Paraiba,  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  Paraiba,  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  Paraiba,  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 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da  empress  LDC 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/05/2018 07:23:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o  Art.  1°, 100  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 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME 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: 991120 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site  até 23/05/2019 08:53:31 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 72252305180831190674-1 a 72252305180831190674-4 
'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. 

CHAVE DIGITAL 
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