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' ATA9EREGISTRODEPREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA bo ESTADO DE MATO GRÕ50 

ATA DEÉkEGISTRO. D'E PRE bS N. 7/0Ï 

- 	 t 	 t 

o 	tSTADO DE MATO /'GROSO, - por intêrmeo do PODER' 
JUDICIARIOYTRIBUNAL \QE LJUS,TIÇA, CNPJ  n' 03 É535606/00P1-10 
com rcursbs  propri6s (Fonte 1QO), ou do FUNDO DE 4.APOI115 AO 
JUDICIÁRIOYFUNAJL!RIS, CNPJsob o no 'O187283J/fl001-93 (Font 
240), sediado no Paiacro da Justiça, Céntro Politico Administçativo, em 
Cuiabá/MT,̀ ÇEP 78O49-926, sediados no Centro Rolítico Adrrtinistrabvo 
erri Cuiabá'MT, CP 7á.049-926, nesta capital, nesté até rpresefitadd 
pela Presidnté deste Sodaiicjô, Exmot. ,Sr. 'eSehibafgdor' ÇARLOS 
ALBERTO ALVESDA ROCHA, Brsi lei rq, CasadQ pprtádor daCartejra 
de LdeRti4ade n '7 388 08-1 SS,P/SP e do ÓPF sob Õ n '012 pt75.878-42', 
doravante denominado

m 	
ORGAO ,EaENtIADOR,- e de outPo Iadd a 

empresa PABLO LUIS MÂRTINS ME inscrita no CNPJ sob n 
09:13&326/,00&1-54'e 	 sede p 
Rua Salvador, da SiIva orto n° 3 Bairro F,orqúilhinhas, São Jos/SC, 
CEP 	88 l06t692,  doràvante desiha 	PORNECËpORJ  neste ato 
representpd' pelo S' PABLOÉ  LUIS MARTINS,, Byasjle,iro, solteiro, 
emirésario, Portador da Carteira"de Iddntidade n 3 4:.4 423 ssP/,,C edo 
CPF sob h Q22 357 539-90, consid&ando o jul9arneitó do, Pregão 
Eletrônico n 03/2019 (CIA Ç00062-11 2019 8 11 000p), ES0L'VEM 
regitrar os preços da eçfrip'resa iidiada 	quaI)ficada nesta ATA, de 

,- acordo çd'm a ciassificaçã por,  ela. al'cançada e na quantid'adë cQtada, 
atendendoas to6diç6es;Øt'istas no Editar dó?Èpgã0,. Elefrónico ti 

11 

193/2019, brri torno nr'Te&rio de Rferêocia 'rn 0i72019 DÇPDMP. ; 
s,ujeitando-se a' partçs 4srriormas constante'na Lei no 8.666/1993,-no 
Decreto. n°y 892/20,1.3, eern conformiddec,prp as dispqstções&segui? 

1. DOOBJETè 

Á,.ji'reserffe.'ta. tem porbêtdó, REGISTRO DÉPREç','para 
aquii9ão de bens permnente CAIXA, PLASTICA PARA 

t&RMAZENAMENTO. DE PRODUTOS para ofLinctohamepto d6 
ke'taUrnte do Tribunal de Justiça d.0 EstaIo çlo M,to Grosso, 
cnformeespécificàç6e5 arrolacjáio :Ane*o 1. r Termd de 
Réferhçia n. r/2Õt9/,DCP-DMP, 	- 

independente mente- dé '&ansçãà, ir1tram 	Ata'lo 
EditaL do, Preóào 'EletrØnicd ii. 03/2019, o' TermÕ 	R9fentiq. 'n. 
01/2019/DCP/DMP e apropost vencedc5ra 	' 7 

'É,. ,.. 

.t. DOSPRE,ÇOS ESPECÇ 5ZQÇOES EQUANTLTAÇqVOS, 

tlocoD,s. António dtAFruda - Av. tiistoriaøor Rubens dekle'n4onça,-6/N - Praça das Bandeiras 
cEP.: 78049-926 Cuiabá MT- TeE: (65) 3617-3747 

"É 
r 

e-mai licita cao@tjmt:jiIr2 	 

É 

É 

É' 

/ 

7- 

É,. 1. 

4, 

4.  



Empresa: PABLO4LJIS;  MARTINS MÉ 
CNPJ,; 09.138.32Q/000Í54 

-, 
iNSR1Çb EStAbUAL: 257504036 

Erldêreçd: Rua Salvador'da Silva Por€o n0"2-3 Bairro Foçqüilhthhas 
Çidade: SâÓ Jbsé /SC• 	 tEPr88.1Q6-Ç92 	 -. 

Telefone: (48),3375-443& 	E -MAIL: handteçequipame@gm9iI.cdm.br  
'.Nome do Reprisentante jegai: PAB,LQ LUIS MARTINS, 
RG,N°.: 3.414.4213 	Oygão E*pedidor!'SSP/SC 
CPF: o22.357.539-90 

4. 

/ 

1 

Tribunal dé Justiçq 4do'Ê fado de Mato Grosso 
tdqrdenadoria Adminisirativa 

beár%ament'oAdmipitratí,o L Gerênoia'Setdrial,de Licitaço 
telefone: (65)617:3747 

e',rnaii: Iicitacaotjmt.jus.br  

/ 
TJ/MT 

 

Tribunal de'Justiça 
KIÃT0GR0S56 

 

Fis. 

  

    

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 27/2019 - CIA. 001907144:2019.8.11.0000 
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2.1., 	Ehiprsa 'Vencédra: 
	 l 

.2.2. :O preço regi'tradd, asespediEa'ç'6es do objeto, a' 
q'uantidade, fprnecedor(ésj e as. -demáis 

1
chdiçôes ofertadas na(s) 

ropota(s):sâo as que' seguem: 

PARLO LUIS MARTINS ME 

'tNP3:4 09d38.2/0001-54 

- 	
- 

-item . 	 D'escrião 	. 	- Valor Valor 
Marca 

/ 
Modelo 

Quatt. Unitário , Total 

ÇADÇA 	PLÁSTICA ,pARA  

ARM'AZENAMNTO DE'PRODUTOS 
1 	 ' 

ITEM 	COM - EXCLUSIVIDADE 	PARÁ / .• 

,ME/EPP 
,Dimensões: entre 556mm e 600m!n(P), IJ 1 

400mni(L) e entre'l3Omm e, 170ynm dê, . . 	
. 4 

Altura; 

07 

Caixa ' plástica, 	fabHcada N em 	PEAD, 
resistente, 	e 	que suporte condiõe 	de 
calor 	e 	4rio, 	com 	possibilidade 	de, 
empilhaníedtoe higi.eniiável (telad 

CAIXAPLAT 
. 	

, 	 ' 	. 

CP 1A 

, 

40 
76,56, 3.062,40 

• 1. Cor àescolher; NATRAL 

,Capacidade  para acondkibnar e suportar, 
no mínimo, :25 litros d&produtos; 
O fornecedor deverá enviar.docümentação 
ábiI a comprovais que o produto atenda,.' 

as noi~maá da ABNJT15674: 2009; 
. 

• .. 

.. 	- 

Marca/modelo: 	FRJGOSOLJLG6414, 
PLASTITALIA, 	ôu 	Outra 	maÊçá/rnodelo 
equivalente:.' 	 , 

/ 

À 

BIQco,Des. António de Arruda- Av. Historiado' Rubens de Mendonça, 5/N - Praça das Bandeiras 
cEP.:-78049-926 Cuiabá,- MT - Te1: (65) 3617-3747 , 



- 
n%r AA fl.t% nra-n rwars nT A 

-1 
1 

3:1. 	As despesas'. ' decorr&tes désta, cóntrataçao- estão ' 

• .4 	'f 	. 

rogra,rnadas-em dotaçãoorçamentarib4 propria, prvita no orçarnnto 
dq Tribunal de Justiça do Est'ado'de Mato Grosso, para o-ercicio d'é 
2019, na classificação abaixÔ 	-e.» 	
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Tribunal eJuiça o' Estado deMatQross 
\ 	• 	 Coor-denadoria4AdmnistratiY& 

Departameito Acf'ministrativ10,— Gernci'SetoriaI dé'tfcitação 
..Téifon 	61 e: (65)37-33z 

','i- 	•-7-_ 

5-; 

E- 

, Tyiun'aI deiüstita 
MATO GRO,SSO &i'aii:Iicitaco@tjmtju.br\ 

ATA DEREGISTRO'PRECOS N.'22/2019 r CIA.'OO19O714'4.2O19.8dt.00OO 

.7 

4
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7' 1' 

-- 

•' 	- 	- 

• 'i• 7/ '4 	 1 
4/  

• 
-g 7 

4, " - 

------------------ 
it 

- 

Garariti 
meje.. 

e,, no nípjino, t6'('seis 
4 

.1; 
7••7 	

- 

'7 

ç_ e ss:~ójUnidáde: 	- '(JG 	- 

fonte: 240.  
8 	

",; 	
E-.,/ 	' 	 4 	

-4 	-  

1Programa de Trabalhp 03 -,,'Ap'oio Administratiyo 

Ejém rito. çf,&!spèsa: 444190'521'.t: 	 -' 

Projeto/Atividade/Operação Espeçial 2007 - Manutenção 4e 
ServiçoAd'rninisjatvos,Gris  

'4 

4 

( 

3.2. - 1SJo(s7 ekerício(s)'7seuinfès), córero &.Eohta'dbsjrecursos -• 

proprios para atender p's despesas da rnesmi natureza, Cuja alocáção 
gera feita no inicio dé cada ~cicio financeiro  

4.. VALIDADEÍ?AATÀY 
 

- 	
77 	 ' 1 	 /.7 	 ' 	 9 

A varidade da A de Regrstrpde Preçosser&d4-2 cnØs?s,.a 
artir dp da assiratura, éiâô pobIdQer proftogada 

4- 	 "4  

5. DAaDSÀO À$TA6JIEG$TR9 PERÊc6s 

-5.1. 
, 	 Esta A1- 1ta deRegis&ode 'Preççs, désde que   

rgãp grenciao 	deraserautonzaa peloo   
 

utiIi2ad' p 
.el'dades tia Adfnir1itr2icâo. 	

- 

)í 	 Bioso pes. AntónIo de Arruq - AV. Historiador.Rubens d Mçndo0a, $/N1-rapdaBandçiras 
CE7.: 78049-g26-.' Cuiabá --MD-'rel.: (.65) 3617'3747' 	r 

7' 

4-8 

7. 	4 

pteiarrí&te 
dr órgã65'4e' 

- 	 . 	

1 
.81 

-91 

7.- 

4. 
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Triunal de JUstiça 

MATO GÓSSO 

Triburl,qI deJustiça do—  Est'cfd&-de Ma!6 Grosso 
- 	' 	 Coordenpdoria Administrativa 

deprtanento Administrativo -'Geçêncià tprjal de Licitação 
Telèfone:(65)3617-37'47 

e-mail: licitacao@tjmt.]us.r  

TJ/MT 

Fis. 
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5.2. 	Os órgão ou tntidades jnteress,adas na ütiRzaçãô dá Ata•  de 
Reg1stro -de frçços deveão èncaminhar s9licitaçãb: prévia 'ao órgão 
geçeSdádor/Departampntc AdministratiMo. 
5.3. • "A' Utilização destS [A 'por outro $rgã& ou "eti,dade fica'  

condicionada aos seguiótêspressupostos: 	/ 

a) Não-tomprométimento, da capacidade ,opéracional do fornecedor. 
b).Anuênc!a expressa do fornecedor. 	 , 	, 

C) 'Não ,éx'ce'der a'100% (éem por cento,1 dos quantftativos do itens ou 
- lotes do instrume'nfo,convçcaório. -' 	 • 

5.4. 	O- quantitatR'o.deco'rrente das adesõS ', ata de registro de preços 

hão poderá, eceder, na totalidade, ao qüíntuplp do quabtitativo 

- de cada iterh 'registrado na -ata de 'registro. de 'preços para o órgão 
gërenciador e órgãos participarites, independente do número -de 

órgãos não participantes que"Sderirern. 

6. FISCÀLIZAÇÃO 

• 6.1. 

	

	A fiscalização se. dará pelo servidor AiaIta Judiciário 'áLAINILTON 

AGUIAR'LEITE(Ma'trícüla: 25309)i  e como fiscal substitütç, «servidor 
REINALQO MARTINS'tEIXEIRA (Màüícula.. 2.847), Chefe da'Divisão de 

Controle P&rimonial.,  
/ 

7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 
OBJETO 

7.i 

	

	Eritregar'4S certificados ele garantia juntamnte com os ôbjétos 

pará - os produtos qu'e assim «exigirem;  

7.2. 	A assistência tecnica,'quando necessária, far-se-á no local onde 
estiverinstálado o equipamento,, sendo de résØonsabilidáde da licitante 
contratado a sua retirada e à devolpçãb nos rsectivØlocais caso 
haja,.pecessi@de do, conserto forà do local, tcqfrendo às suas epensàs 

o traqsØrte. ' 	 .t 
7.3 

	

	Ihfo&n.ar a retirada, do material, objeto de $sisfêitcia tècpi'cq ao 
F(sSl-e ao Departamento de 'Material e Patrirrlôrii'o - DMR 

7.4. 	Durante o prazo de garantia dos materiais estabelecida em b6 
'(seis) meses para 'Õ item 7 (vidft)'; 12 (dozë)t  meses liara: o itm 07 
(parte elétrica) - 'o FoÊiece,dor ouji!ia Assistência Técnica crede,ncipda 
prestará os, serviços de assist'ência técnica aos11 equipamentos' 
adquiridos, com ajustes, reparos' necess'á}is e mahuteryçâo Corretiva 
dos respectivos equipamentos, cujas despêsas'coitero p',r sua conta.; 

7.5. 	onstatadí a' Aecesidadé de substitdiço do eqúipamei10 
defeituoo, ó fornecedor terá ,  o. 'praz,o de 05' (èinco) ',dias para a 

retirada.  

 

Bloco Des. Antónió de Arruda - Av. Historiador Rubená de Mend&iça, SIN.- Praça .das'pandelras 
CEP.: 78049-9t6 - côiabá - MT - Tel.: (65)3617-3747. 
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,Tribunatde, Justiça 
MATO GROSSO'  

Fis. 	 

e 

deMàtoGrdsso" 	 
çoQyd,edoI1a Administrativa 

Départajnento.Adrninist'rátivü - GérnciaSetôdardq Lkitáção 
Teíéfone: (6)3617L3747 

/nai'Iitita"Ea6@tjnSt.jus,br; 
( 	 '1 

v 	/ 	 , 	 • 	 ', 	
.4,  

/ 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 7/2O1 - CIA..,OO19Ofl9t4.2q19.8.11.OqOO 1 

7 6' Apos b recoIhinçpto do -equipamento ou material defeituoso11 
 , 

providençiar a troca nó prazõde 15 (qGine).dis 	' 

7 7 

	

	A Contratada fica,  obrigada - durante 'o penoçio de, garantia e em 

cso de necessiàacW de substituição de' produtos e/ou "fomppnFnta 'CI 

que rio mais-existarti no m'eícad,b, ou que estejam fora de linha de 

fabricaçãoem ratzãp- de evolução 'ecnologiça oq que, por q'ualquçr 
butrp jnotiv6, o fabriante não mais o produia - a proceder a ' 
substltuiiçã9 'orprodutos <e/ou componeôtes tecnoloitameqte 

''equFvaientes ou superiores 
 

78 

	

	A supshtuição de um, produto/eqyipamento, nQP casos rçferidoS' 
acima, estará condLciorrda a,aptorrzação do 'Presidente Øo Tribunal de 
Ju, tiça.  

7.9.' Em caso-dê,  danifiôação estr(fEurál (pare1e párta, calçada, etc) 
/ durante ' entrega de nateriajs', e de rSponsabilidade do contratadõ a 

integrãlreparção2e Jimpeza do local onde fora entregue 
/4' 	 4, • 	 ,, 	

,,. 	 ,1 

tDMosTRA 	 4 - 

8.,1.' 	era exigida àffiostira dos 'iten constar5tes  na anexo ,I, cujo prazo, 
maximo para oanvio será 'de 05(cinco) dias, úteis, ,  de 10 (déz), 
dias Qteis "jara o reçebimehto \L.peLo  DMP, co1'itdos a ai±ir da' 
solicitação'feita '  pelo preoeiro, ' objetivando a 'aveliação, do 
tendmento 'os espeificaçõe' ténis tanto pele área solicita-nte, 

qunto pelç iscal do Cbntrafoa im devçrifidar as cáracferist?c do 
interial ob ,pÔa d ciscia'ssificã4p"doliçitant;  

8.2. 	Para '-o iterti 07, cão sejaiti dfertad'as as, rnarçamodelo 
referência, não serão soliclifacias. amostras,, evénçJo o,'liciant 
apresentar ds laudos e/ou cçrtfificados e5(igi4os1juq,tamente com,bs 

e docum.èntoÇ habilitatorios  Pqderão ser e5agids as1  amo&as caso 
ofeçternl oUtro modelo equivalente, afim dê verificar se aterjderp 
ihte9çàrmenteasdecfiç6es.I 	 '- - 

8.3 

	

	Caso 'haj a soliciação do Pregbeiro, o' licitante provisoriamente 
ciassificado em primeiro lugar,  devera apresentar amostras ppra os 
!te n$, objetiyarido 	confronto dos diateriais cotadas com 1 as,  
caracteristicas' estabêTecidas noAneko L 	Specif1caçes Tecnics,a 
serem-  enviadas en ate D5 (Cinèg) dias, em locai 'indicado p1elo 
Pregoeiro ou o responsy1el pçla área solotarite, com agendaento da 
data e horario de entr40atiq perjodo dadt8h,as 12hê da; 14 as 18h, 

A 'arnotrad&eráeta 4 4ËVidamente 1dertSitada'oià'norhe do 
riciantë, conter, os re"pectívos prospecto?ç'm'anuais, -Se for , o taso, è 
dispor rfa ernbalagTem qè informações'quaq to' 	suas carat?eristtcas, 

'tais omodt de fabricaçãp( pçaw\de  validadê,  qLIant)cJade 'do 

BIocoDes. António de Arrua —Av.- Iistoriado Rubens dê Mendonça, S/N -Praça da&Bandeiras 
- 	7 	 " 	tEP.(78049-926- Çuibá TMT TeI.(65) 3617-747 / - 

'e 

11  

4'  
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Tribunal de fustiçádo. Esao de-  Mato rosso 
Coordénadoria Administrativa 

Departamento A\lminrstrativo -Gerênciã Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

' 	
'Çt-niail: lèitacpo@tjmt.Jus.br 

- TJMT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

.FIs., 	+ 

 

   

ATA DE lGISTRO PREÇOS N. 27/2019'- CIA. OO19O71-44.2O19,,8.11.00,OO t' 

pr.odutp; sua marca, númerd de, r.eférência' código do. produto e 
'modela. -  

8.5. 	Os IicjtantS devérãocoIoar à. disposição, da 'Administração todas 
• as 'condições indispensáveis à realização deÀ,tdses e forciecer, sem 

,ônus, os manuais imptessb.erfrIíngua pbrtugqé'sã,,necps'sári6 ao seu' 
perLfeitQ manuseio, quando q  ror,o cso, 

8.6. 	Os' critério adótados para 'análise ..,e p$terior aprovação das 
amor são: 
análise de conf&-midde com as espççificaes do Anexo 1 do termo de 
referência; 	 -. 
análise de qualidáde de rriatériis1sirnilàres utilizadds pára a fairkpço 

'4 

dos produtos; 
análise de acábameto. As artipstras deverão 'aprs,entar aparência 
homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, ou'boi bas 

8.7; 	Ás amostras serão'analisadas pela' área solicit,adte, que emitirá 
parecer acerca da cbnformidade com as ex1ências deste Térmo de 
Referêrcia. 	

' 	 $ 

8.8. 	A não Mpresentação ou reprovação dá 'arn'ostra desclassifica o. 
licitan€e. 

É'fcultdo aos demai's Iijtántes.o direito de ac&rpãp.har'todos ° 
procedimentos relativos à entr'egá e jnpeçãoda amostras. 

8.10. Para a presente contrat'ação, eptende'-sé- o termo 'amostra éo'mo 
sendo um êxemiSlar completõ de ben& constantes deite Terç?o 'de 
Refe'rência, construído 'Com materiais flovó, seduindo  qxatàmerfte as 
espedfiçáçõS constantes do 'prSepte Terno de Référência, com q 
objetivo de sér anal'isado quanto à cpnf,ormidde com o item 
especificado. 

8.11. Os protótipos poderão ser manu'keadds, çlesm'oritados e verificados 
4etaIhad,ménte, retornando ao proponente. no .estado que se 
en'contrartapós a vérificaçãó por parte do Fiscal dos autos, sem ônus 
para -o 'Contratante, para cbrnprovaçÕ 1 'db atendimento das 
especificações. De'Ç'e-se garantlr qd'ê a entrega será rëálizda nas 
mesmas, características do que, foi disponi'bilizado para análise, sendo 
assim os prot'ótipo' devem reunir cón'dições de verificação de todos os 

• elementos específicos ou de cpnjuntos compostos 'que Cons'tituerri os 
pçodutos ófertados. 	 ' 

8.12. Após a análise das amostras, o arremat&õte terá o, prazo' de lo 
dez)'dias'raa retirada  do produto, contados da qotificaç'ão efetuada 

pelo Pregoeiro, e, após a •preclusãp do pr,ãzo, a lamostra será 

conÉiØerada como do'aço do lfd 	.ln tante,arreatante. 

Bloco Des. António de Arruda - Av. jlistgriador Rubens-de Mendonça, S/N - traça das Bandeiras 
CEP.: 7804*-92Ç- Cuiabá,— MT - Tel.: (65) 3617-3747 
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Jdbrinal cléJustica dá Estàd'ó dé MdfcYGrosso.. 

Tribünal çie iúiça 
MATO -GROSSO 

- vordenadoriaAdmiistrbtiya 
- 	 1 

 - l n  . 	- 
Departamêtô Adr%iipistr'ativo - Gerênèia Setptial de Licitação 

e 	 Telefoné! (69)3617-374 
e-ma

'
il: licitca0jmjis.5r- 

7 --, 	-. 	-1 	 • 	 5- 
-  

TJ/MT 

Fis. 	-'- 

ATA-DE REGISTRO PREÇOS N 27/2019 - CIA. 0Q1fr971-442Q19.8.1j.0b0Q" 	-. 

¼ 

9. 1RAÕ DÈ txgèpçM, ' 

.9.à! 	A entregq-Øos rnateriars que'não neçessitam 	nstIação dévera 

ocorr-er no prazo de ate 20(VINTE) dias apos o reçebi'mento-da Nota 

de Empenho. 	 - 

9 2 	Os materiais que necessita ffi deinstalação terão prazo total de 30 

(trinta) -dia-entre a'.ehrega'e e espediva préstço'do'_çyiq. 
DAENTRgdA/PIESTAÇÃODOSERVIÇO 

10.i-. Os materiais deverão s4er êntregua q&JRIBÚNAL DE -JUSTIÇA dó 

ESTADO DO$1AtOVG,ROSSO,ÇJocairzàdo jo Centft koutjcç - 

Adminislrativo, Rua C, s/n - Cvlaba/MT - CEP 78tJ49-926 - po pe?íodRi. 
das 8h as 1hs e das 14as 18h, Olagendamento deyra ser feito com 
o liscal-do tpntrato cujaprèserrçaé 
recebirnentd dos materlals2 
2 	A entrga provisóri sura para tfeitõ cje verifiçaçã,o de 

corj'formictade do ptodufd; ehos -csOs'de está remdanificados op-com' 

aembãiagém violada, ofIscàLdocontrato poderá suspehder o 
reebiynentp e devolver os produtos dé-ibiediato,.. 

- 10'3 O licitante vencedor dévera aprpsentãr,Ndta4 FisçI Etetrônic-
DANFE (de aaarAo com legislação da $ÊFAZ-MT), çIevera estar - 
acompanhada das Cerndõdde FGtSINSS eCettidões Negativas de 
DébitosFederal, Estadual, Muhicipál e Juntolaiustlça'Tcabalhlsta, 
dentro do prazo d&vIidade,Àde serão conferidos recè.bidbs. 

10.4., O dpejmËnto fiscI deverâ Ob%ngatorlanente cópter as 
espçcifl?aç6ed4os obj'etãs eptreiés-constançfifá mát-ca dê cada, irn 

-dçles e tespectivos humeros de series ,Em campo compIemntar ha'"  

Noa ficà1, devera ser'informaçlo. o numero de NoIa de Émqn1io, 
código/rgónie dotBaóco,C6digo-da Âgência,:C6pia Corr&nw 

' 

/ para dep*sito do pagamento em' nome da contratada e, riçme-do 
- - r FistaL'~otoàtrato;-, 	

- 

10 5-. -Csd seja çn p5 mtriais'dõ anexoÏ divididosem 02 empnho, a 
serem,,enviadpsparao110 grau/instância e ,20 grau/Instância) enviar 
uma nota fiscal respectjvamente para cada mpenho, so't pena de não 

recébirfientà dQ material ou ocancàlameht-oda n9ta fiscàltujos 	- 

custos estarão ao encardo do fornecedor, 	" 

10.6. Em caso dde' rpudadça de endeço .de entréga, serp infortiidõ 
antecipadamente; junto ao çmpeno- od n'o atoo. agendapifrt6 da' 
entrega do

'1
s mptenaI.  

10.7. 'Não trárÇ'sfefir ,  . par" outerir, ny todo d2 em parte, ds :eflQ9s 
contratádos sem previa e expressaBnuênciat1ooitratante 

143 & O transporte, cOsto d; .hlimentação e estadia dos nateçiaisdo 
ãnexdI'sérãQcustadQ pela Cqnt?atàdb; 	 - 

	

- 	
- 	 \ -t 	 2 	• 

Bloco Des.e.ntónio de Arrtjda - .5v. Hlstorlaqor ubersde Mendoça, 81W- Praç das Bandelra¼ 
cp: 78049-926 - tuIab - MT --Tei.: (657 361-374(Z - 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 27/2019 - CIA; 0019011-44.2019.8.11.0000' 
10.9. 'Os -er»iços de i-nánutençãó çeIizado nos 92 (dois) últimos meses 

cio piazo dç garrtia total', terão prazo de-"§0 (novffntà dia) de 
garantia dos serviÇos p'restadus; 

1(r.10. 'Em caso dç substituição de niatériais, os ,ruiésmo terão o-pra±o de 
garantia renovada integralmpte; a contar 'da datá da enfrega e 

ipstala*o dos dies-Àios.1' 

ii. 	M0DQ DE RECEBIMENTO/ACEITE 
11.1. Os rWatehais serão avaliaçios com o .escopo de verificar sua 

conformidade quanto à- quaíídade desórita no- presente Terrno de 
Referência, res'ervaao -ao Fiscal do Cbritrato '-rejeitar,' no todo oy em 
parte, 'a entrega dos? bçns, caso seja vérificadç alguma 
desco,nforrtiidade técnica ou documental (nota'fiscal preénchidá em, 
desacordo càrn 6 fdital e -At a de Registro de Preççs). - 

11.2. Quando do recebimento prbvisório dos materiais empenhados, se 
após as devidas verificações aequipe do Qepartamentq Øe' Material e 
Patrimônio é/ob Ti'scal ,do contrato,, constatar que o(s) item(s)'- não 
atende(em) as exig=ia do Edital, a cqnttataçla' -será NOTIFICADA 
para realizar a retirada no prazo máximo de 48 hora ou -a d,epëndçr 
da qiãntidade aer entre9uè, os matdriais nem serão recebidos. Após 
esse prazo, o Tribunal de Jutiça não se rsjDopsablllzára pela guarda e 
qu.ai~queÊ outrõsencar,gos provenientes' E!écos fortuitos ou força 

maior.  
11.3. Os hiateriais' serão, recebidos-, có,nfbrme osartigos 73'a' 76 da Lei 

n. 8.666/93, da segifinte-formá: 	. 

à 	

11.31. PROyISORIÂMENTE,,no ato da entrega do objeto, 
- 	 para eféito de postei1or/erifiçaão -da- cphfprmidade 'do' 

produto com, as especificações constantes. do Termo de 
Referência; 

1.3.2. dEfINIITIVAMNTE, após a verificação -d'a quantidade 
exiidá neste jeFmo',de Referência), em té 05 (cinco) dias 

-, à 	 •úteis t após o recebimento pyoVióÊio (prazo este se o 

- 	 rr'i..atenjal'dstiver em conformidade-corri o'Edital, podehdo ser- 
maior 

er
maior 'a depender' da qudktidad dos rnteriáis- a serem' 

entregues Ou necessidadeauxíljá Xécnico), Mediante atesto 

na 
'

nota fiscal, após comprovada a, aequação dos , termos. 
contratuais e desde que não 'se 'erUiqyem defeito ou, 
impérfiões. 	 - 

11.4. A entrega de ̂ materiais com Nota Ficalde valõr 'cima de -R$ 
176.000,00 (tent9 e- setérita é seis mil reais)rdóverão ser recebidos 
pelo Fiscal e acompanh,ao pela Corçiso Permanente de Recebimento 

BIbco Des. António de Arruda Av. HistoriadorRubensde Mendonça, SIM - Praç'das Bandeiras 
CEP.: 75049,926 - Cuiabá -MT -TeI.:(65) 3617-3747 - 
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ATA DE EGISJROPEÇON. 27/2019'-  

dê Material, -desighada pelas Portar@s, n ,45$/2013-C  AM e 
/ 	457J2O13t0 DM, atestando a JNota,,fiscâ1 em conjUnto com o Fical'dç' 

1 

Contrato 	 , 
- 

1 1 

12 	MODO DEPÂGAMENTO 	i 1 

2,.'1., O pagamento se rã pfetuaqo somente. apos aceite defir4ivo. dos 
equipamehtos péio Fiscal d6 Contrato, f 

12.2. Na 'èrítrga qu quando op,' eq'uipaçnêntos'forrn levados 'para' -. 
çonMrência' ço TJMT,ps m@smos devero estar acoçnpanhado da Nota 
Ascal de v'enda O dcfumnto fiscal 'deverá conter s Ëspecifica'ções 
dos objeoa entrgues, contendo a marca e respectivos numeros 'de, 

.serie;  

12.3'. Apçeseotqda Nota Fiscal çletrônic 'de Venda c»era  ao Fiscal "dó 

Xontrato e oDMP ateta-la, nos termos do JtemMODÓ 1SF FNTREGA 
EpR$TÁçAdpo SE'RVIÇO, eníéart irihànd#-a ap pçapaarnnt. 

13. 	DAS - OBRIGAÇÕES DO ' ÓR$AÕ. GERENcADoR Ç 
FQRNECEDOR 

134: São obrigaQes dó 4rgão Gerenciador 

\ 13 '1 1 '-Solicitar empenho aos materiais em momepto 
oportuno e convehrene dé àcor4o çom as quéntidaes 
necessárias 	( 	-, 

ia.i. 	qcebeç 'e conferir4  cis matepais de acõrslo  comas' 
exigncias4d1dit'al;- 	

; 	 r 

13 ï j3 	Efetur o- paampntÓ çm'ate 30 (trinta) -dia apqs, o 

retebih,ent de'finitiv,o d& b,errf e se 'estiver devidamente
'iista'lapp, -,essalvandc os 4sbst  em que, por flth de 
condiçoes adqyadas a contratáda flqqêirnpo,sibilLtada de 
dôncJuir seus serviçp-ç 

.1-3.1.4. O :documento-, fical de,vera •estap devidaente - 	
ates 	

'e 	 -e 	 / 
m 

tado e intruídocori. as, certidões de regularidade fiscál 

	

1 	• 	 . 
entregúe$pelp licita ntè»jen'cdd

1-
r; 	 -, 

131 5 	Disponibilizart.locl ,para,  reCebimento e guardá dos 
' 	p'rodotos- 	. 	 ' 

• 1t2. 'São b'riaaõés do' Foineiédor:. 
entregar- 'os materiais /do ANEXO-f',do t&Mio de 

refefênoia" 'conformé deSdÊiab. do'  1temMQQq DE 

- 

13 2 2 Apresentr os mari'ai' licitadds novôs & er?1'balados 
4 	 '—• J 

-adequadamente.  
,r'  

13.23.' Aprèse'nr' dèc1araçã'ocJe ,idçineidadê -p&a licitar ou 

4 

4 

-1' 

/ 

1 

1 

'e 
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ribunaI,e'jjsti'ç'adostado de4  Mato GrosSo 
.

11 tqordqnadoria Admipistrativa 
Depp, 	

1
artarnéntà A'dministrativo - Gerência SetoriaIde Licitaçâg / 

TJ/Mt 

Tribunal de Justiça 
MATO G'RÓSSO 

- 	 - 	 '1 19 

contratar cqm. à Administração Pública, devendo comprovar 
retJIaridadç fiscal, /  

13.2.4 cumprirosprazqs de entrega, sçb pena de àplicação 
de sanç6es administratívas,. 

13.2.5.. Informár na N9ta Fiscl, êrli campo' compJenentar-, o 
núrner6 da -Ata :de Registro de Preços, o número da 
Solicitaçãó de Empenho  e da 'Nota 'de  Efrenho o 
Identificador dp, processo,o çTome'd'ofiscal  do contrato? 
bem como -a decriçãoè qiarça do material solFcitado. 

	

13.2.5.1. 	Caso sejam os materiai's' o ANEXO 1, do termó', 
'de reférêhcia divididos 'ém 02 empenhos,-. (a erem 
encaminhados para o ), rau/instâpcia e 2°-
graú/instnciS); enviar .urna  nota fistal, respectivamente 

- 	paj-  cada empnho, sob pena de, não recebimento do 	
' 

material ou o cancelamento da nota 	caltujos custos  
estarão à seu encaro.  

,rlaM. Aà eceber & Nota de Em'pnho caso e coôtratada 
deseje solicitar pr'azo, de prorrogao d'é entrega tu trdca de 
marca, deVérá faê-lo em 'até it '(dez) dias contados a 
partir 'da data 'do recebimérjto do referido dôtumento, sob 
pená d jndgferimento'do pedidoou aplicação de multa. O, 

» 	 pedido deveraser fbri\iuíadb ktesnt9ndp:  

	

13.2.6.1. 	'As justificativas supeveniente acompanhadas 
de documento comproba'tórios.  

	

13:2.6.2. 	',Erïi aso de ,d'escontintiidade do material, 
aprsentar cartado 'fabriçante infpmánd,ô'osi. m'otiibs; 

	

13.2.6.3. 	A. informação de m'anuténção do reçb ou a 
reaJØquação fi?ianceir' 

	

±3.2.64. 	A informaçSo de manutenção' dá 'prazó de 
.pra,hta ou alteração do. mesmo; 

	

13.2.6.5. 	A informaçãodo prazo de entrega que julga 
necSsáriõ rp prorrogação, bem 'como ropedido de-troca 
de marca;  

132.7 No caso de pedrdo'Lde troça' -de marca, suPekde-se  o 
pra;o dd- entrega do material à contar da data 
protocoUzação do pedido ,até. a deci'ão Presidncia1, 
voltando, a fruir até o prazo final da 'clSuu1a 	do Termo de 
referêndi.  

1$2.8. 'Na hipótese de pedido de prorrogação de prazd, caso 
p' solicitação não tenha sido apecidá até "o praq fmal,, 
contad$ -a pçtir da data do recebimerito dá nota dê 

1 

Bioco Des. António de Arruda AVHitoriador Rubens de,Mend4nça, S/N - Praça dàs Bandeiras 
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'TATADEJREGISTRO ]PREÇOS N. 27/2O1%-CA. 0Ç119071-44.20,19.8.11.0000'  
mnnhki1 f.ia 'aurófflafida'mnte nrtbrroaado  d razo por 

Tyibúnal dê iustiç 

MATO G'RÓSSO 

4 '  

mii,30'dia; 'cbntad'oà.pãçtir dç praia' fjn.f pra q envio,, 	, 

&S'ma,teriaiS objeto do p?didoe prorrogação 	— 

13.2.9 Cao na-b,-  e apreente o'- do5iJmento e as 
irtformaçõçs, o pd?d6 iSodera será indeferido,, e, s,en4o 
confirmado o indeferi mito pelo 9rdenadÕr de Qespess,'a 

1 
1

1 

ap!icaço de2penallØde se fara, contar do prazo onsta'nte 
7 	- 	 -  

na.cIáusuIãG'ç1ôTërmo deyefecêrwia. È' 
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!l4 	DASPENALXDADES'SOBREA LICITANTE CONtRAtADA 4  

14.1.1. Advertêncrd pelo não dum 1. 	,Contratu'aJ desde 
que não interfira' no andamento nor.mql dp serviçd ou áua conclusão 

4 tnoaa prejízosed 	
fle 

14.2. MUL1T': 	( ,5 

14.2:1. ibe 1%'(m Øqr n-to) sobre õ varo?-total'do,  dprtr€ô' 
a casa reincjhcÍa'do rnotiQodçtermin'ri,t'e 4aaj3liqçod 

'eqaíidadetvereêNía'3.. 
s 	p 	rfç.2.2. Dê 2% (doi 	ági' até' 'imit'é 14  	 e  207o' 

(v'iep&r'céfitd) 'sobre o vaiàr das ercdoriàshoëasps 
de atfaso)inustIfrcddQ de ate 05 di no prazo de 

1 	Na eptregá do ojeo licitado, 
.{'Ja..mqntagêm;  

III.,  rNa.  ubttjtuiçào  do- objeto Jiita,dq';, 
IV•' 	Na prestação dás serviços de asistêpcia'tecnica; 

14.3;' De 2% dois poNcepto) aodia ate,bJimlte máximo d O%, 
pbrê 4, valór total da obrigaçâ9, $endeoté," nos caso!5 dè, atraso 
/ou re'cua1njustifLcada acima(d,eOt dias 465 Ørázos e: 

- Na èn&éjè&o objeto licitacror  

	

aí. 	Na montagem; - 	- 	 • 
4W 

Na substitui4o ç10 obqt íicit-do, 

	

IV 	'-Na presjaçb dos serviços de assistência techic, 
14.' J. ARo o 450  dia de atra'so do "prazo preyistp para,  

- •êntrega ou Ubstituição do objeto licitado, sem jutificatva 
açêita pçla -qdmitraço, o obj&o ser' conideç'do comõ' 

) iexecutado  
-  

d-i.0% sobre o valor t9tI da' obrigaçãp endente nos casos 

	

-de: 
	 la 	 * 

- 2 	

entrêgá parçialdos obetoalicitàdos, 	1 

•IL 	montae,rn'parcjaF d6s,,ábjetosIicifado 

c 

1 

14:1. ApÉRTÊN'cIÀ: >7 '  

'7 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 27/2019 —'ÇIA;0019O71-44.2019.8.11.O00O 
• i11 	não substituição de, objeto recusado ou com 4cios, desde 

qu,e èonfigureinexecup parciãl;. 
IV. •nréa 'de 'material côrn defeito defabricaçã. danificado 

\e/ou inc9mpldto; 	- 
V. outras 'hipótesés'inexeçuçãd'parcial do CONTRA-t-0, 

•14.5. •Dd 20% sobre o valor total do contrato-nos-casos Øe 
I. recusa injutifiçada em iniciar a 'entrega 'dos objetos 

(citados;, 
II. recusa injustificada ém mortaF.os- obJetos licitados) 

III. recusa injustificada dm entregar a otaIiØade dós objetq 
dicitadÕs; 	, 	 . 	-. 

IV.' outras hipótç'sép de inexecJçàà total do CONTRATO; 
14.6. .0 contratadp estSrá sujeito àinp as segUintes snções 

administrativas 	4 

I. 	5ecIaraçãode. ihidonedade para licitar ou' contratar com a - 
Adfnihtraçâo Pública 

II Suspensão temporária de participar de licitatôes 
- 	impdiiyiéntq de.-contratar com o 'Ppdgr Judiciário; 

14.7 	A aplicação das penãlidades será pee. cedida,cla concesão Ø 

opoftuniqade de ampla defesa.-por parte do -contratante, na forma 

-da lei. 	-- 

15. 	REVISÃO Ë CANCELAMENTO 
/ 	

ti 

1,5.1. A Adininistça.ção realizaf'á pesquisa"de mercado periodi'cla mente, 

ern intervalos não supri6res a 180 (cento e ojYdnta) dias, a. fim de 
verifiçara vantajbidade dos preços registrados nesta-Ata. • « 

15.2. 0s preços -registr1os p'Óderão ser revistos 'en-i, decorrência de 

'eventual redução dos preços•  praticados' no mercado,  ou 'de fato que 

•eleve-o custo-do objeto registrado, cabendSà Administração promover 
as, négOCiões,jiint9 ao(s) fibrnécedor(és). 

15.3. Quando. o preçoregistrado- 4tornarsetsuperior 'ao preçó pratiçado 
no .mercado por motivq superveniente/a- Administração. convocará d(s) 
fornecedor(es)' para regotiar(em) 'a reduço dos preços aos vâlores, 

praticados pçoM1erdado. 	 ) 	. 
O forn'ecedor quç, não aceitar reduzir seu preço,  ao .valor pratIcado 

lo mercado se?á Iiberãdo do compromisso wssurnido, sem aplicaço- 
'de peniidde. 	 - 	• 

15:41. Pr ordem de dassificaão dos, f6rneçedores que 
- 	 aceitarem redyzír seus preços aos valores de mercado 

observará -aclassificção  oríginall 	- 

136c0 Des. António ØeArruda - Av. HistoridoçRubns de Mendonça, S/N - Práç das Bandeiras 
CEP.: 78O49926 -  Cuiabá - MT - Tei.&(65) 3617-3747 	• 
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TnburQl de 'Jutfça do^ Estado de 4Matd Grq'so 
Coo(dertadoria Adrpinistratia 

friburi'ad&JustJça 	 , 	 - 	 Telefope: (Q5,)3617-747 

MATO GROSSO 	 , 	
/ 1 1e  mali Iicitaaoctjmt JUS br 

- 	 , 	 • 	 -•- 	
- 	-4k: 

ATÀ'DE REGISTRÓ PREÇOS N2271019 —'CIA, 0O19071-44.2101t.8.11.0000  
15 5 Quando o pçço de mercado tõrríar-se s[íperior4  aos pfeços 

regiserà'dose o fornecedor nãbpudr cumprir ocom'promisproorg'ão, 

erênciadorocéré; 	 . 
15 5 1 liberar oforeceddr docompornisso b'ssumrdd, caso a. 

.",com-unicaçao ocorra antes 46 pedidq de fGnecim,et*oe 

apiicação da pepalidade se .onfirmad a veracidade 
dos' motíqo e 'compront$ a'pçëserta.4dãs;' 

G 

15i94.''a'pedidqdo fornecedor. 	 -t 

4' 
1 

Y 

1. 

1.5.2. -convocàr gs ,dmifoçrfecedores paraa5êgJrar'guaI 
oportunidade de negôéiaço.< 	 ' 

156 	N.ãq havrido êx64 nas rgocíações, o orgãp gerepçiador deverá 

proceder a revogaçã6 déta ata de registfo de preços, adofan'do as 

medidb'táb!véis Øaya bbtenç$o.  da çontrata4ã'o  hiais va'4h'tajçs. 	. 

1 7, Oregistro do forneçedor serà cance(ado quando:'  
15 7 1 desçurnprcçriiçesd ata'dregitrodêpreços   /'  

15:7;2 nâo retirar: . nôta ØeempenIio ou instrumento 
equrvélente no prazo, estabçledido pIã Adninistr4o, sem 
'ju'tifica4tiva aéeie1;"  

115.7.3. nã'o aceitarteduzir o seü preço registrado, nahipotese 
dete set&nar supêriàr-aquéidspraticadbs,no mercd,oM 	r 

isa' 4 sofrer sanç'ão administrativa-cujo efeitd torne-o 
prQibido de celebrar contrato administrativg-, alcar1çançld' d 

'orgão gerenciado 	org'o(s) participante(s) 	'4  - 

158( O 'cqncelament'è dsregistrosnas tiipoteses previstas' nos itens 

15.7.1, i.7..2 	157'4 será fprmaIizaq1 ppr Aespaçhe- dp çrgap 

ger&itiadqr, assegurao 6 co4traditprio e a ampla defesa ' 	'2- 

tS9 1a cancçlamçpto do rêgistrà çle preçtts po4efa odor'r& 4por fato 

superveniente1  'decorrente de ' çaso ?fortyito ou força maior, que 
preji,idjqu b cúmpriftentoS da ata devidamente comprovados 'e 
just)ficádt''  

-' 	-4 	 • 	 - 

ira. 	-a: 'i;..t-.. 	
, 	 * 

/ 

1-' 

'4 
4 8/ 

'4 

'1 

4 	
7 4 

lé. :cÕNDIçõsGERAIS 

-' 	 - 	• 	. 	 . 	-. 
16:x. As.4càtdiões4prais, do forriec-ihiento  t'is. como- os prazps 'para .. 

entrega e reCebirento dotbjeto, as obrigações daAdmini'stração e do 
forngcedor registrado, penalidades e de mais, condições -do ajuste, 
encontrr-se'definidos ço Termb de Seferênpa, ANEXÕAO ÇDITAL 

a 
 162 E vedado, efetuar acrescimds nos:  qvaptitatr'bs. fixado4s nestaéta'.  de 

registro de- preços, incIusiy o acresci moqe qqe €?a ta, o, 10  do art t5 
datei  n9-8 666/93 

• 77 	
- 	

''/,,4•4_. 	 ,l•8 	 4 4  

Blocodds.'AntánIo de'Arruda - P4..piktoAdQr  ubeide Mnddnç, S/N - Praça das ,Bandeiras 
CEP"7849.926 - C'ulab&— MT— Tel. :'(65)36f7-3147 
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Tribundi-de Justiçqdb Esfpdo de Mato Grosso 
Coord'enadqria Administrtiva 

Departamento Administrativo —'Gerência Setorial uie Licitação 

Tribunal de Justiça. 	 Teone:(65)3617-3747 

MATO GROSSO 	 - 	 . 	 e-mail: iicitacao@tjmt.ju  11 stbr 

ATA DE REGISTRO PREÇOS P1: 27/2019 -tIA. 0019Q71-44.2019.8.11.0000 

16.3. -A ata de .,realização da- sessão pública do tegão, Contendo; a 
reÍàçãp dos licitantes qúe aceitarem cotar os-  bens ou serviços -com 
preços iguais ao do licita pte vencedor Øo certame; sérá anexada esta 

.Ata 'de Registro de Preços, nos termos ;do arL?14;  §40  do Decreto n. 
7.892, de 2Õ14. A afa de realização ba sessãb pública  do pregão, 

'conténdo a relaçãp dos licitantes -que -aeitarém cotar os bens ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor jlo certame,, 'sera 
aiixada a' esta Ata de Registro de Preço, nterrrfos  do art. 11, §40  
db Décreto n. 7.8,2,de2013. 

16;4. Às coçrespondênciás epdØidas pelas parÉtes siatárias deverão 
* 	

:rnencioar o numero deste instrumento e o, asunto espeçífidb -da 
corrëspondêhcia.  

16.5 -As comuniciaçõe§ feitas 'õ órgão geeridàr deverão ser 
endereçadas ao TRIBVNAL DE JUSTIÇA DÓETADO DE MATp GROSSO. 

6A PUBLICAÇÃO  
174. Ó Extrato desta Ata será -pub,Ucado 'fio -Diário,  Oficial do Estado de 

,Mato Grosso, cortforme disposto' na artigo 61, parágrafã único, da Lei 
n. 8666/1993 e diiulgada no sitedo'T)Mt) 

1 

Bloco Des. António de Arruda - Av. ,l-iistoriad6? Rubens de Mendonça, SIM.- Praça das BanØeiras- 
cEp.: 78049-96,' Cuiabá ,,NjT Tel. :(65) 361t-3747 	- 

- DEPARTAMENTO ADMINXStRATIVO-DIVISÃO DE COMPRAS - ANEXÔ 
-ADMINISTRATIVO DESEMBAËGApOR- ANTIQN, QE AR.UPA 	AV,' 
HISTORIADOR RUBENS' DE MENDONÇA, $/N - CUIABÁ - MT - CEP 

'78.04-926. 
16.. Eventuais mudanças de endéreço' do órgão ,ade?ente ou dos 

fornecedores . deverão ser comunicadas por escrito ao- órgão 
getenciadôr. 	 ' 	-' 

f6.7. Tod6lnstrtjrnentb de proc"uraçãó deyerá Constar fírma reconhecida. 
do mapda,nte nos termos dó artigô654, parágtafo 29, do Gódigõ Civil 

Brasileiro,. 
 

168. O- !ornecedá obrigd-sé' a iianter ërh cQrnpâtibilidade com as 
obrigaç6es pôr ele assumida, com todas as condiçe de habilitação e 
qualificação. exigidas ha Jiàitção e a cumprir' fielmente as Cláusulas 
ora avençaas, bem como coasnorm spr?e\viStasna Leinf8.666/93 

4e legislpçã 'complementar, dUrante a vig4ncia dsta Ata de Registro 

de Pretos. 

Í6.9. Os casos omissos qué nãqultrapassem a competência-do Fiscal da 
ARPsËtão resolvidos em reuniões formais. realizadas entre b Fiscal, o 

,Forne'cedorou seu pràcurad& e- a queM interessar, Ia.vrando-e lo 
final da- 'reunião ata circunstanciada assinada por jods os presentes 
que deverá'ser juntada, aos autos' é eneaminhadà para a ciência do 

1Ordepdor detespesas. 	 . 	 1 

e, 



4.  'reqúnçiandose qtIqurputÊo.' " ,: 

t8.2. 	assim para firm
4eza -e v lidade// do4paçtuao; 

-Regio'de 4Preço&"e Cdhtrto foi,  1ã'rado.ftrTd 

igual, teor; qije,' rp&Í;de;Iido  ách'a'do'ertj ordem 

bontreentps e ppr' duas'tetehiuqha. 

0 	 . 

'TbunaI.J)jstiç'aipE sfqdo. dê Áa4o Sro 
ornd&ia Admipistrativa4  

bepàrtament Adncnis'tratuvÕ — Çer4dqa'Soruaí de Lkitação 
- 	 TeIe'fone: (65)3617-3747 

çrndiI:oIicjtàc9o,@tJmt.Jus.br 

-AT) DE.REISTRO PREÇPS !4 2772019'-flA. 0i019071-442019.8,11.900pi -c 

r 	. 
M. DOfORO 
18.1 FiceIeit&ç. Fpr.o da QornarcadeCdibá, Esaç]o"de MatáGrosso 

-Paira' djrirnir quaisquer 'controvérsias oriunds deste intrumQnt ) 
O' 

'p ekente'Áta d, 

JS (du'as) '4ia de 
v- i+,irVdo, pdIó 

+4. 

/ 

Çuibá-MT d -mar0çõ.de12O19- 
O',-' 

,1 

Dsembargaç1or CAR4-LOS ALERTO A VE DA RbCHA 
Rreidepte, dó' TRIBUNAL-b. JUSTIÇA 	' 

NT 4. 

4- 

- 

kG WC174(õ$ç'c,t' iY bÇS' 2øO9-, 
vir pr(l 

PABLOÇ1JISMARYIISME e 

Sr. PÀaLOLU-íStiIçflNS 
14SP)SC4'ePFn O2 57.53R,90'  

O 	 i» 
/ 

4+4 4  
14 
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,STPP,Q E4CATAINA 
MUNI 9JPl94Mkkt.$ 

ESCRIVANIKDÈ tA!Qtib1STRITt DEP%GNIA 54P41A 

• 9s,rn8taJlVa 	 1° TRASLADO 

ve , 	 Eacnv$4e Paz 
• %4&43ritura Pública de: .PROCUR.AÇAQ sob protocolo n° 15829 erndaa deQ4Jfr112016 

•4uo '* 	 IN$TRUMENt4P$1B1,.IÇO DEPRCCUAÇÂÕ 

Saibam quantos este púbico intrumentade ,procuraçAo Dastane virem que, 
aos quatorze. (14), pias  dç mØ ,d npvembro (11) Ao na,dni$ mil e 
dezesseis 2016), nesta Çsçrivia de P,az çi Qitrito de Colônia Saflt Têresa; 
localizada na Rua. Vereador Arthur, J4aQoLMarinp, n°'6 LojaS. oÓ ,eAO airro 
Fojquilh,iq)3a tnste Município e Çomai4a ,de Sâo Js&SO', bparvtomo 
oÜtÕagÀNyÈ MAt4ÔANTE Pá bla tus Martins ME psssoa juidiçà4e4reito 
priadbq insctíta no'CNPJ/MF n°09 13 32610001-54,  cQnbs*pa guaS'alvadorda 
Silva Porto, n° 23-Casa, Bajrro Jardim- qs Palmeiras, SotJctsé/$O, tioS ato 
representdapor seu titular, o. senhonPablo LUIS Martins, brasJleiro,cpazjrM$çido 
aos 8010511 97a, solteirp, técniço em telecqmunjcaçs pprtSdor da qédula de 
identidade R3 q° 3.414.4Z3 SEPPbÍSC emitida em.' 1p912 -M. e inscritp no 
CPF/MF sob o n°  O22.357.539:O, r$;cjente e dQmioiliadonaRuasàlyadorda$Uva 
Porto, n°23, airro Forquilhinha, $pJostISC; iegalmQnfet'LatilitonoS termos do 
Requeçimento de Empresário, devidamente registrado na Junta Cornccial do Estado 
de Santa Catarina - JUCESC, em 23/09/2014, sob n°20142216887,, protosoladásob 
n° 14/221688-7, NIRE no 4210366230-2., Fica ,para taqto açquivado nestas, notas 
cópia do refprido Requerimento de Empresário e a CertiçJo §impl4adaeda dunta 
Comercial dó Estado de Santa, Cattifla, datad, dq 	Itu/016, A ,gente 
ideótificada. omq sendo a prprf por mim, Eta _Çan 	qr,dop, Ecreventp 
-Notarial, ante pa docyrnento d., identifida 	expe,dijlps 4et 	autqridades 
competentes, e que me foram apreepados deyidaPierlte aquivados iiesta 
Serventia, p9  meio de fotocópias torpdoapor bQnsante-us icaractevisticaprais 
de pres,eritaçãoe conteúdo, qy.e constam dQs referido 	 que 
medisse, d,a que dpu Sé, .tudo .de qbr4000rn o Artig 476'4o Ç gØdeUotxas da 
Corregedoria Qera,l da JustIç deste s1ada de $ant Catqçina  E uS.kpo este 
,público iiStruhiento Ø. prqcuraço, nomeia, e' corTtitq corpo sp 4)a119 nte 

"JII

procuradõr, o senhor PatrickJtlaus Martins, brasileiro, nas,cidp aôs *1P4/w84, 
solteiro, vendedor, portador da ,carteira nacional ide. habilitaçt,nb çg5&754946 
DETAN/SC emitida em 23/11/2012, onde consta o RG n. 44t4(134 $9P7S.0 e, 
inscrito no. CPF/MF sob o n° 0O73.229-07, resideni s.domicilJado na flua 
Salvador, da. Silva Porto, n° 23 Baino Fqrquilhinha, São José/SC, Auemtoocede 
amplos, geris e ilinitadospoderes para o fim especial' de adiinit(r;gerentíar  e 
tratar de toØotos negócios da outorgante, odend} oa'  ÓMPC1iILFZÀRBENS  
PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA,.' óomØrare/oir eherquaiiier.baris, 
produtos e serviços relativos a -atividade cqmercil $a 'Qtçrante; ,pode 
Documento lrnpres9opor meio mecânico. Qualquer emendapu rasura, sem ressalva,,serà considerado indício iie.'adijItaÇáO oI tpnÇàtRod 

fraude. 

Rua Vere,ador Arthur Manoel Mariano, n°.62, LojasO9 elo -Bairro: ForquiIhinhaã 
CEP 88.106r600. Fole: (48) fl3t-Q5S4 

,-tt-. 



REPÚSADE*ÀtSA.DO 
ESTADÓ 15k ttNtA'CÃT4INA 

M1JNICÍP(d toMÀi4é»trn,nô dÉ 
ESôRiVÁN,ÀbflA &t, !$TRitO bErCdLÔNÍaArSFA 

TÉIiSA 

, 	. •tk 
MaYcos Augústo Silva 	 tPaTÁAtAÔO 

Escrivão de Paz 
Esci-ituraPública de'. PRCCURAÇÂQ sobrotocólo n°15829 em data de 04/1kgà6: 	; 

representá-la perante clientes e fornecedores em geral, receber mercá44 
negociar formas de pagamento, receber e emitir notas fiscais e recibot 
pagamento, pagar e receber quantias totais ou parciais; receber e dar quitação, ,ia 
firmar cartas de anuônciâ; transrnitire recébéra posse, e o quë mais nécèssário fof; 
b)- BANCOS:. representá-lo eht.qiaisquèr estabelecimentôè bahcriob,' indl'usive, 
Egtabelecjmentos de Crédità, 	do--. Byâsil e-  Cáixs -Ëujij6iujjcas 
(Fedérais e Estaduáis), BanctflwEstàdohldõ 'Santa CatàriH tEscfsjA, 
BADESC, BNDES,' Banco BJâdesco, ltau, lnstituiôes Financeiias, em 
quáisquer de suas agêháia -ou filiais, ëm todo o têrritório'nàciortl, gbdndo'brir, 
movimentar e enterrar contas correrites, cadernetas de poupança, conitas'ã prazo 
firo, contas de investimento, aplicações fihánceiras, aquisição-e resdate déCÓB's, 
RDB'sr e outros papéis, invésfirna'Bolé dè"'alores e BMP e dérnai nóqaíiøde 
podendo emitir assinar, endossar sustar, daritra-ordenár, canóelar' 'bu baixar 
cheques, autortzàr débitbs, transferéilõiSe paamëntôs, fazer aplica00, róqeber 
juros e correçao'monetátia, sSI4fItr saldos é ettratos dó contas, requisitar e 
retirar talões de cheques, cartbes magnéticos de créditoe do débitqr.  alterar 
e/ou compor senhas, fazer pagamentos, depósitos, saqtes, transferência 

'V 

	

	bancárias, transferências eletrônicás, acessar sistemas "Bánk. Line", fazer 
retiradas mediante recibos, autorizar -débitos, receber importâncias dev,das ou 
destinadas ao hiêSrfl independente de sua procedência', transferêncpa% e 
pagamentos pôr meicY de õartas, < dar tnstruôes sobr titulós1  auforjzarido 
aMtimêntds', déséotitos por?ogações de 'Qetióirríentos, entrea': frahõo de 
pagamento, contráirertpróstimbs de quaisuér'natureza, asinat os respectivos 
'contratos, contratos de cân'íbio, pÊopcstasd borderôs, combinar taxa':'juros, fbma 
de pagamentos  demais condições; o)- COMPRA E VENDA DE BNS'lMÓVElS: 
comprar, prometer comprar, adtjulrir, de 'quãlquõr 6ütia formí'álienar bens 
imávéis e poiendõ ainda vender, prõmétÕi vérÇder, a paite que càbedõsirdóveis 
da outorgante ou a totalidade dos irnbvéi,atiuelfl convier, iric1usivétarai Próprio 
nos termos do attkio 117 do Códioo'Ci'vil Brãsileird, pelo prêço'u&7uétdr,j5ara o 
que poder dar sinal, prinblpio depagarnento ou o total, rii'enciohar cqndições, 
outorgar, aceitar, assinar as respédtivas esõrituras, contratos e demais dbcnientos 
públiços ou particulares, inclusive rerratificação, pagar, responder e respdnsabilizar 
pela evicção-de direito, concordar com cláusUlas e condições, assumir cómp rdmissos 
e obrigações, fazer  declarações, inclusive déclararse houve ou não apadibipaãodo 
corretor de imÓvei& na tranaÇão imobiliária, e declarar sob a 'peda-  de 
respo6saiUdade cjvil é penal, díspenaWU hão'as ceitd6es negativasd& dbrto 
muniqipal, estadual'e fêderal e cer16ó'sde T4itdajCiiadie ihdflà -êxistett u 
nãoaçbesieais e pessõais reipeysecytóriàs etdeØhústrealsÏelativas aol3erhtmÓvel 
Documento impresso por meio mecânico. Qualquer emenda ourasurasem ressalva será considerado indicio de adulteraaç oú itriiaiiva de 

fraude. 	 11 -  

'Rua Vereador Arthur Manoel Mariano: n0 362, LojatOS'e 10- Bairrd Forqúiihinht.São'Jdsé 
CEP 88.lO65OO. Fdne:(48) 3034-2564 	
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REPflLICAFEDERATIVAJDO.BR4SIL 
ÉSTADO DE,SANtA CATARJNA 

MuNiClpJE dQMAkè pë Mó josÉ 
sqRNiÀpE.Pfl 

.T.gRESÁ 

Mpyc9su9ustÓ Silva 	 10  TRASLADÕ 
EscvAq,de Paz 

Escritura Pública de; PROCURAÇÃO sop9toçqlO n5829 	 q4i4112016 

alienado; prõmover o registro e averbações necesria$ .flQ imvel;eçe»eia, dar 
quitaçâo emitir notas proniissonaa çorrespondntes as prçjaçe que, ftcrem 
stabêlecidas; çfl-  .COMPRA E VËNDA PE )/EIÔULOS: ad4ujri(, yv8ndàf;} ceder, 

alienar, a quem convier, inclusiv.e para si próprio nos-termosdoaÊtioai474oCódiqo 
Civil Brasileiro, pelo preço iue convencionarquaisquervelcuIos.poØ..eqdo.tranSiiitrr 
posse, dominib, direitos e ações: rQceber o preço, dar quiaçç, r poçqdênpia e 
registro, representar perante reparti9øQs. púliica; 
financeiros e cartórios em gerfl  espeçtalrnenteDgTRAN, órgãpeØer.Estc1üale 
Municipal, perante Bancos, Administradoras de Consórcios, competentes, retirar e 
assinar cartás de créditos e liberações, endosp de dQcurnefltação., orilçapiinbar s 
retirar processo de transferência e licenciamento, emplacadana,,delegaøiade tãnsito 
competente,como também retirar Meiculôs retido, apreeodj4gp,pr%tarJnfQrm3Çõea 
p esclaecimentos, assinar guias, requerimento,s e dqçIaráç4çreco1her. e 'pagar 
taxas, solkjtar e r$irar r via :dpJtomptoQniodeTrafeo 	q  	 rêa. .t  
(CV), e 28  via do Certificado Øe Registro de LicençIarpentoç;VeicuIo 
(CÉLV), obter liqençiamentos, çonççrdar,.discordar, podendo.ciccLi!ár çom.iteiculos 
de pràprieddpda eutoyganteem todo qterritóriojiacipnale fqra dele; e)- TÍTULO -DE  
CÉito:  contratar seguros, emitir, endossar, açq!tar. avali7ar, 4escontaÇ 
caucionar, remeter e receber câmbio do exterior, nele ass!nar os respéçtivos 
contratos de Câmbio, ?tua na GOMEX E .REÇON, protestar $ entçga2para 
cobrança bancária, emitir e descontar ilotas, pomisónjas,.ietras,4p câpbio, 
dupliatas e demais títuLos de rédito;. dteminapdo as(rn o ppte dps memøs 
bem como seus devidos cancelamentos.qdaijdo.nec s$rioforASa$ar carta.s de 
nuéncia; ççptratõs,-propostas, bordetôs,j4eber 9v págar qUpiSqÇlGÇirnp9râflCiaS 

devidas è ovtorgante, dar e xe,ceber,quitação O- REPATICÕES PUBLICAS  
representa-Ia perante kepartições Publipas Federais, EstadMais, Munj4ipais, 
Autarquias, Cpmpanhia de Seguros,. undações, .eni>..epqctJ  ;jutto à 
Secretaria cia Recçita Federai,4o Brasil, Secretarias çle Estado 4 F?zepda, 
JUNTAS UME 	DOS £STADO,. Cartórios do-.,Notà, 	11 tos, 
Rçgistro de-. Imóveis, Registra 	Gartórios. de . Protesto; Çonstd44os, 
Embaixadas, Alfândegas, Seçretarias, betegacias, Miflisterios, 
Dapartmentos, Banco Gentral,Casa da Moeda, ldstitytg:Naç!onat. de 
Previdência Social, INSS, Instituições Financeiras, BNH, lARAL DETRAN, 
DEINFRA, Pqliciat Municipal,,,. Militar, Civil e Federal, em-•.suas-. agêrictas, 
delegacias, centrais, quartéis e departaentos, perante pessoas físicas ou 
jurídicas e onde  mais prêcis* for, tudo, promover, praticar rqqyrér e:asinar, 
podendoaprqentar e retirar1ítulos, Jaerrequerjmentos apre$entarjuntW S- retirar 
documentos, assinar, quaisquer ternlos guias, deõlaraç*ese alted'cõntr fuais, r  
Doqimento Impresso por meio mecânico. Qualquer çpienda ou rasa, sem regsag.a, etâ considerado ,ndido de adultoraçáo ou 

ltaudo. 
e, 	 

s 

......................................................... Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, n°$62, Lpjas Ó9e 10 RirroEorqilhinha São 
CEP 881 06-50O Fone: (48)3034-2564 
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1 
TA CAT4RIt 

'DISTRITO DE COLÓNIA SANTA í4t42s4 

'Ma i'tóSb4Ii?ust&dãva 	 1 OTRASLADØ 
scbú&' 

Esc?itura PúbIicá'dPR0CURAÇÂO sdb protQdôlo no 15829 em dáta de fÍ41ií72016 

ji 'Co!' 
Ca,r2 ' 

pagar impostos, tributos sociais e fiscais, taxas, assinar guia décaraçõps  e 
requerimentos, efôffiarconsUItas e derrojtrati$õsde stuaçâobdastràtWjscal,(  
demõh strativos de débitos, cópias dè *ocess6s,indusive pará cÕsSr ir&'4ações 
protegidas por sigilo fiScal, rétirafe/ãú aresèntr certidõeasinr rdiàérimentós e 
declarações,  juntar 'ê retirat docürn'entas, faze? provas e jUstificaçüeà,ac6ranhar 
prôóessbà judiciaisextrajudiciai'&em t&das 	fristâ?iciaé 	iTthãiatobrar, 
maMar cobrar receber e mandar redéber amigável ou judtcialmerte tuclç'quanto por 
qualquer título de prestaçôes  ou 'documetos lhe seja 'devido, pasandQ redibos e 

er dando r,jUãçÕes:,  'fát firovás é jüstifidaçô&s,'ptrestr esó(arecirntqs;' eco yr&  de 
depisõés, cdntõstat, receber devoluçâo'e testituições do Imppsto dd !enda g)- 
CONTRATAR E DEMITIR. FIJNCIONÁRIO&'  podendo "demitir p adibitir 
funcionáriõs, flxàndo-lhe suà's fúriõe&' 'rd'murieraç6s e condtÔáüinar 
carteira dê trabalho recibos de ferias e vi OS prévios, dar baixa em quaisquer de 
seus documentos, rescindir coNratos trMalhistas e fazer acordeis, réprsentar 
pêrant&õ Ministério do'Trábálhóé,' emuáis'u'ei- 'd sua Delegadas 	1P ais, 
ainda perante a Justiça do Trabàlho e Sindibtos Classistâs, 'pcidendo também 
representàr perante Fundos de Pensão o Saude, e de Previd&icia Prjvada 
Previdência Social (INSS),é ai 'ãpreséótar e retirar documehtds e"tàzêfr6vas 
documantais; reqtJererèxan'iéi e atefldfrnentos; é onde fflais prebièo f6r; h) 
ASSINAR CORRESPONDÊNCIA representá-la perante a Empreáa Bâ&Ieirã do 
Correios e Telegmfos, receber, assinar tóda a correspondência, inclisrve'diri9ida 
abs bancos, dando a instràçôSdeáessàris,' sëjám elaásimlés'bui%gistYadas, 
COM ou sem val(ír, iiIÔ1uive Vales pôsfais ncomendas, remboI€ob collip o que 
mais lhe for endereado, i)-' REPRESENTAR JU 'IC AL1 E E )xrnstituir 
advogado com pod 	us os 	eres da claula "â&judicia" para representa-ia - qu.quer 
juizo, intãncia ou TnburIal Justiça do Trabalho,' Ministerio do TraSálh9, mover 
ásações que julgërcohveniéntà, deferid&las ns'que lhe forem mbvidasïéàlipitar 
pareceres usar os poderes para o foro em geral, bem como os especiais ds.tçansI$ir, 
desi&tir, recclnvir, recorrer, cohfessàrYiniinar»pássar rdéiId da? e5tdeber 
quítab, firmar compromisso, produzir Ørôv 	recebër n6{ifi6Sç6éj''ébèber 
citaôes; intimações e notificaões judiciais du dxtràjudiciais'itcorihéCr á 
procedência, assinar termos ÓcomprõmiS, ar(ola bens direítosjLbCAÇAO: 
firmar contratos de locaço podendo ebnbordár e discordar tom ?a cláusulas, 
condições, preços e prazos, recebèr e da( quitação, assinár vistoriãs, 'dïstratõs, 
rerratificações e aditamentos; k)- LICITAÇÃO: participar de licitaçõés e 
concorrências públicas, prasenciar ab uraJe'piuVeIopestaSsinar cohtftõ, cáFtas, 
declarações guias reqijrientos, termbts,tordns de serviços, fazer 'pr'opasta, 
apresentar, juntar eretiJardocumeMos,4?a9ar.taxaS assumir comjxomissos e 
Documeúto impresso por meio meShico OuaiQuar emenda ou rSra,se?t, rei914 Pá contidt&do indodo àduItetaçábo?'tSkfáIiva de 

fraude.  

Rui Vereador ArthurMánoehMË?iáno, 'n°  362, taï09 10- Bairro Porquilhinha, S:Jds',S 
CEP 88,106-500: Fó,lé: (48,130 -2564 
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ECRIVANÍA bE'ÃZ 00 DISTRITO DE. 
TERESA 

TRASLADO'  
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Escritura PuLiicç de PROCURAÇÃO sob protocolo n°1589Mm dtadeQ4/1 112016 

responsabiIiddes; 9- ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES: votar e se votado, discqtir, 
deliberar,, contestar, acorçJr, assinar livros, atas papeis e demais' documehtoa, 
comprara vender ações, transf r4fr(a,s de nqminaivps emao:portadqreyice..versa, 
receber juros, dividendos bonificações, passar recibos e dar quØ itaes, assinar 
contratos, distrato; 	 liv aditivos e alterações, estipular e ajustar remente øláusulas e 
condições; m)- COM PANHIATELEFÔNiCA, ELÉTRICA E SANEAMENTO: 
adquirir ou ceder linhas telefônicas vrifidar sobre ações telefôrijças,.bbfrj 'domo 
resgatá-las e até mesmo encerrá-las, dando plena. etotal qitãÓ da'smé*!nas, 
assinar contratos e termos de trànsferência, fazer udãiiçS 	.eádéreço e 
responsabilidade, verificar dados sobre a, participação finanirp,.da outorgabte, 
perante as Cias de TelecoynunicaõØ assinar contratos, dstràtos' adtivos e 
alterações, estipular e ajustar livremente cláusulas e çonqiçóa p4(antQn Cenfrais 
Elétricas de Santa Cataring - CELESc SA põdendo para tanto em tudo promover 
pedido de ligação/religação, praticar, 'requeree assinar,, pagar hnpostos e taxas, 
negociar, parcelar e quitar débitos, assinar guias, dediarações e requerimentos: 
representá-lo junto a Companhia Catarinense do Águas e Saeameito - 
CASAN, podendo acordar, concordar, discordar, negociar, parcelar e quitar valores, 
fazer solicitação de serviços diversos, tais como revisão, aferiQão e flscalizaçâo de 
hidrÓmetro, requerer vistoria no imóvel, promõver, praticar, requérer e assinar 
documentos diversos, requerimentos, pagar taxas, assinar guias, declarações e 
requeritnentós, juntar e retirar documentos fazer e juntar provas, fazçr p'rovas e 
justificações, declarações, acompanliarprocessos e assinar o que preciso for, cobrar 
e receber amigável ou judicialmente tudo quàto por qualquer título de prestZçãa qu 
docçimentps lhe seja devido, passando' recibos' e dando quitações, enfim ptâijcar 
finalmente todos os demais atos indispens'áveis ao fiel e cabaldesempenho do 
presentemahdato exceto su 	m bstabeleàr. Em cumprimento ao Provirnentõ no 
3912014 do Conselho Nacion'aI'de Justi4a, foi realizada em 0711112016, 
consulta junto à Central Naciopal ,de lhdISp11ibilidade de Bens CNIB, com 
resultado negativo em nome da outargante mandante, conforme código 
HASH n° 4d2d . 8070 ca34 . af6c . 1f2f . cc2 . f66e 60c . a5e8 6abl. 

Q$ 

dados dos Participantes do presente instrumento foram extraídos dos documentàs 
de identificação expedidos pelas autoridades competentes e que me foram 
apresentados, tomados por bons ante suas catabterísticas gérais dà conteúdo e 
apresentação. E, de como assim o disse e oütorga, dom ,fé, e eu lhe lavrei esta 
procuração, a qual, feita e lhe sendo lida em voz alta, acha conforme, aceita, ratifica e 
assina. Eu, 	 Elza Candida Cardoso, Escrevente Notarial, pedi que fosse 
digitada, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e ;ras.Ot Em9llimentos: R$ 
46,00 + Selo: R$ 1,70 = R$ 47,70. Assinou(aram) petá pr,curaçao: (á). PABLO 
Documento Impresso por meio mecânica. Qualquer emepd ou rasura. seco rsssiv será considerado inØcIqde 94ulteiaçâc 

,, ,Fraude,  

Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nQ36'içiojas 09 e jQ'BaIrroQvúhiflbaiS3 
CEP'88.1Oé5ÔQ, Rono: (48) 303*-564 
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Doc*nrinLç iqpreuo por metó n*ánic*1 qm4lu6ç emendá ÓLçrura sbm resSàlya sa ÕD,sSídEIidtdiô dê ádul & oiWtepDi3va d 

Rua Vereador ArtNr Manáel Madano,flb86L  Loja 
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Escritura PúDita dé: ØURÁçÂasobp,otôcpó n0 15829 em datá «eb4/ff/2016, 

LUIS MARTINS - Representanté.da Outorgante, ELZA CANDIDAbÃRÕQSO - 
ESCREVENTE NOTARIAL Nada maiø, tra&adadaem sogiiida Porto porfe gce o 
preseAtetrasladoé cópia fiØl da procuraçãõ lavradspor este Serviço Notariál 

: '.i;- - - t:€ 

DE 
COLONIA SAN PAZ TA TÉRgtqs 0rtos Augu0 Si/vq-• 

tscrjvao  de Eaz 
tWreador Arthu, ManderMerjano 

F1 362-Lojas O9.e 1O-••-COI*PI;XO comercial Vitória Center FOrquilfúnha -Seo Jõsé/st - 
EIS andiq&Ø&dob 

Escrevénte Notariàl 


