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tRIm3NAUpE )ÜStIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO' 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2018 

1 
>4- 

"Á 

Á 

O- ESTADO --DË MATO GRQ'SSO, poi intermédib' do PODER 
JUDICIÁkIO)TRIBUNAL DE iUSTIÇA, CNPJ,ri.,,03.535606/0001 

1 
-10 

' 	 , 	 u com',recur~os' pr4pio (Fonte 100>, 	dIo ' 	>4 	 O  
JUDIOIÂRIO/FLJNÃJURIS, dNeJ sob o 1n°'01 .72837/0O,01-93 (Fodè 
249), sedi6 no Plácro da, Justiça,' Cntr,o :P6Iífic' ditLnistr'atiyb, em 
Cuiabá/MT, EP 178".049-926,, sediadosno, Certro Politico Adtninis,trativo 
em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926 nesta capítal, neste ato repre'seritado 
pelo Presideneq deste' Sodaticio, Exmó Sr 	m Desebargadpr RUI RAMOS 
RIBtIRQ, Byasileiro, Casado, po-tadrd Carteira -de. Identidade n 
8665 4(17 SSP/SP e 'do CPf sob o n & '346.32-7.00j-,34; dóravarite 
denomiadb ÓRGÃO GgkE,NdÃhOk e 'a Empresa' !EJANE áOMÉRCIÇ 
'DE PRQDUTOS:PEPAGÔGICOS LtDA. lnscto no CNPJ/Msobt ' 

01.763.210/0001rt02 évIpsèrio Estadual h,Q.4 1i7/9158747, sediada na 
Rua Tarúm'ã; íhot. >4169,airro iardinyo Bosque, CachoeUihha/RSr CEP. 
54.96Ú-585, 'dQràvânte 4designado ,'ORFJECD,O, tojisider'andó o 
,julgamento 'do Pf'gào' 4'Eletiônico ri.>. 101/2017 (CI& '01123- 
79.20F74841.obp'o), -RESOLVEM registrar d5 preços dá 'empresa indicada 
equaÍicajesta ATA, d >4 acordb com 'clasificjçSo'por ela alcanada 
na quantidades)'coada(s), atendertdo s condições prévistas-no Edit,al' 
tio Pregão Eletrôniáo n»101/2O1 sujéltando-se as partes às'hbrmas 
'constantes na Lei n° 8666/19à P1 bo Dec'êto,n ° '7892/2013,-9 erh 
'çonfbrmidade com as4iposiões>a sègiiir: ' 

-'-4- 	 - 

'1 
1. 	DO OBJETO  

1.1-. ' Esta Ata têm- or obet6 o RGIStO PÉ  P'EÇp..para futura 

	

e eventual aquiiço44 de materiais de consuõio BRINQLJEDÕS 	» 

PEDAGÓGICOS 1- CAMINHÃO, de acorçio com às especificç6es e 
quantidâdes- estabelecida. nó 4 Termo de. R'eferência- n. 

"06/Z0Ú/DCE/5MP,' conforme- èondiçõÇs e e>igêpciás prçscritas no 
Edital dp - Preão>Eietr'ôpiço n. 10112017*. 

 
-1.2. 	Integfaritesta Atá de egistro dé Pre4ó, iri dependente mente 

- de -'trarscniçâo, o Trmo de Refefêçicia n 06/20-17/DCE/DMP,co Edita 
do Pregâo-Eletrônic&n. 1bi/b17-e aprSpbsta vq'nceddr. 

- 

Bioco-Des. António' de Arrud - Av. Historiador 5ubeps de Mendonçá; 5/E') - Praça das Bandeiras 
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REJANE COMÉRCIO DE PRODúTOS'PED 
, 
AàóGIÇOS LTDA. 

Tu!rri

BRINQUEDQ 

Descrição 
Marca 

Unid
Módelo

. Quahtt 
alo 	Ít aló 	Total 	

- Prqzo gantia ou 

- 

'pintadas 

'retângulõs 

CAMINHÃO 
confeccionado 	r 
em 	madeira 	e 
MDF, 	carroceria 
com 	8 	(oito) 
encaixes 
vazados, ' 	8 
(cito) 	peça 	de 
madeiras 

cores, 	azul,, 
vermelho, 
amarelo e verde, 
sendo 	2 	(duas) 
quadradas 	e 

q '2 

paro encaixe nos 
vazados 	'da 
carçoceria 
Meia 
aproxjmadas 	do 
Caminhão: 
25x84 	cm. 
C 	i7ào 	éonn 
Alta)peçs. 

duFa 	lidde 
Marcas 	de 
Refetênci: 
Carlu, 	Matrix, 

PEDAGOGICO  

coloridas,  

(dos) 	círculbs, 
 

1 ,  

- 

'cARLu 

- 
- 

/ 

- 

com 
 

tinta atóxiça,nas  

. 

>- 

- 
UNIDADE 

- 

L 

U - 

- 

- 

- 

foo 

- 

- 

- 	- 

R -46,39 

- 

- 

- 

- 

- 12 

4.639,ÓO 

<- 

( 

MESES 
CONTRA 

DEFEITO DE 
FABRICAÇÃO 

1 
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trtünal sie Jusftçcf d4oËsado de Mdlto Grôsso 
' 	Coordehà46ria Administrativa 

. Departaientà Adminitrativa— Gerência SeSrial'de Liçitação 

- 	 Téldqne: (65)3617-3747 

- 	 e-mail: licitacao&timt.ius±r 

TJ/MT 

 

Tribunal qe Jusíiça 

MATO GROSSO, 

Fli 

  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 68/2018k —tÇIA.  0064260-79.2018.8.11.0000 

2 	DOS PREÇOS, ESPEÇÍPICAÇQES E QUANTITATIVOS 

2.1. 	Ejnpresà venceddrS: 

'Empésa: REJANE COMÉRCIO, DE PRODUtOSPEÔÀGóGICOS ÇTDA. 
CNPJ: 01.76,3.210/00d1.-0- flJSCkIÇÃoES'tApSJAL: 17,7/01'58747' 

'Endereço: Rifa Tarumã, ri° 19Bairro Jardim do Sosque 
,Cidade tçhoJrinha/RS'EP 94.60-58 
Téiefdáef (51)3438-13527 3470-ii09 	A 

E-MAIL: flnanc.eiro©reaherep.Com.br  
Nomé do Ri3resentane  Leal,: FLAVIAG0MES ES$IptALDINO 
Carteira deidentØad 50958-35293 	Oçgão, Expedidpr: SSP/RS 
CPF: 02a.Q18.07052' 	 -  

0- preço, registrado-,. as ,espèeiflçç6es do objeto, a 
quantidade, fornecedor(es) e a demais condiçes ofertadas na(s) 
propó$ta(s) SQ as qu eguem:' 	- 

o 
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e 

- 

e 
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'trib4und de JJsfiçp dosjtdp èié Mpfd Grso 
Coordenadoria 'AdmLnitratWa 

tYeparmeijto AdmiíiístIrativo '-Ge'rêncja:SetoripI deLicjtaçWõ 

£ 	 Telefo: (5)617;' 747 
'4' 	 • 	' W'mail: lièltaca'o@tjmtjus  br 

4' 	 s 
44 	 - 	4'  

Tribünarde Justiça 
'NiAT0 GRcISSO •' 

ATA DE REGISTROPREÇ9S N: 69/ 2018 .-tXA.'0064260-79. 201S.11ooq 

e 

3..DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA  
- 	 -- 	 4-4 

r 	 - 
i. As despesa déqorrer)tes d-f,utüra' e eventu& 'contrata;ão. 

ôbjeto- deste inrUmento, -çorr -4'ro peja seguinte çlotaç'ãq, '- 	4 

Ôrçamentar'ia:'e 	 - 	 - 

'1 	
.-7- , 	 - 	 - 

Unidade,QrçdmeAt4riS:-Q3.6,0í - Funajyri/ 	r 

Fonte: 240 e- 

;-  1 	

Programa d'TrdbaIhp:cQ36--'A1Doio Adiyiirli&trativo 
• Naturézada «spesa: 3:3;90.30.1_.1 	 - 

Projeto/Atividd1e/Operaçâo Especial-: 2007 — rlanqtpç,ão de 
• serviçbs adrhinistçatiQogeraj. 

£.VP41DADE1ÕA ATA ' 

carimbr, 
qualidade ' igual 
ou 	superior.  
ITEM-EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP.  

44',J 

4:1. 
partir da 

e 

1idade da At de ëgitrcdeiPeços se4'rdeyi-'freses, a"- 
sua assinatüta, fo'podeçkfoser profrogada7 	"- 

-4-. 	.4 	
•_\• 	- 	 '- l' 	 ' -4'- 

44 

'e 

's- bA-AESÂOÀ ATA b115REGtSTkO Ó PRÈÇOS 

5.1. 	A'érêr)çia' da Má de Registro de Peços.fíçátá »caç90  dó 

A Ata de Regitro'de Preços oriunda deste c$tarnè,  durante 

sua 	vigência, dede 'que \ previaènte '- aUtorizada pelo 6rg4 
gérenciador, podera sr utiflzada por-,ór9ão e entidades da 
Ãdrnlhistçação. : 	- 1 	

1t1---.T- 	— - 
'5 3 	Os org5Ós»pu'bntidades interesadosna »tiliaçã da Ata de 
Registro de Preços deverão encaminhar splicitâo previa ao Oçgo, 

Gecehciador/Departahentd'Adminístcaj:ivo.. 	 •• 
É 	 - 	' 	 -É 	 • 	 . 

4 • 	
-4 	

— 	 /1 	 44 

5.4. 	. A utilizaçao çJesfa Ata'  por ,outro orgao 'ou4
1'. 

 ,eqtidad fica— 
condi cionada aos se9úitbfrsup'osto's: 	

v 

4' 	É' 	 É 	
' 	- 	 É É 

Í 	a)'Nãb-cornpropietimento- jda. cfapadidède' operacj,&ríal ', do 
fdrnecedot 

7'- 
4' 	 - r 

b)(-Anuência 'expressa do 'fprriecedoC. 
4 ,44 

- (É  

\4, 

Triural de 3L1stiat 	1 
4- 

-4 

/ 

4' 

ï 

- 4" 

'Bloco Dqs. António de Ari-uda'— Av. flistol-ia'dor Rübens 	 Bandeiras,,''de 4endonça, S/N 'Praça das Bandblra 
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Jribunarde Justiça c(Ô Estado de Mato Grqsso 
Coordenãdoria AdmUiístqatia 

Departamento AdminiStativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefori?: (65)i6±7-3747 

'4 	 • 	 e-mail: Iicitacaoi@tjmt.jus.br  

TJ/MT 
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T'ribuhal de Justiça 
MATO GROSSO 

Eis, 

  

    

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 6s/,018 -'çIA.p06426,79.2018.8.11.0009 
c) Não exceder a i.O9%. (çe 'rn,pór cento) dos 'quntitativos dos 
itens ou lotes do insúumento_4cdnvoaxório. 

2 

5.5. 	-Õ quntitativó 'deçorrent das'ades6 es, à ata, de' registro de 
preços não poderá exceder, na totalidad&,' pó quíntuplo do 
quantitativo decada item registrado, fleata' e registro de. preços 

,,,,para'o órgão gerençiado,r,, ihdependeqtemeçite do número de órgãos 
'nãb participantes que.aderirem. - 	

1 

61. REVISÃO E CANÇELAMENTO 

6.1. .. Á 	Administração L realizará " pèsquisa 	dê 	mercado 
periodicàníente, em infervalos nã'o superiores 'a 18& (céntb e oitenta) 
dia', a fim, de verific'ar 'a yantajosfdadd do' preços, registradqs nesta 
At. 	- 

'6.2. ' Os, preços registrados ,6derão,:set  revistos em decorrência' 
de evpntual redução dos preços prdticados no mercado ou de fato 
que 'eleve ,o custo' do ,objeto" re?rad'o, ca&endo"à .dminktraço 

- prpmovera.n'egociaçe' junto ao(s) fonededorfe)i 

6.3. 	Quando o preço registrado to'rnpr-se. sUperior ao '4prd 

pratlçado 'no mercado por motivo supõcverfiehte, 'a' -Administração 
convocará o(s) fornecedor(es) 	r,a népociarçem), à reduçã,o dos 
preços aos vlores praticados pelo mercado. 

6:4. * O fbrpe'ce,dor que não aceitar rêduzir seu, preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberdq docomprpmisso assumido; sem 
aplicação-de penalidade. 

 
' 6:4.1. 'À ordem 'de çiasificaçKo' dos ' fornecedoresk que 

aceitarem reduzir àeus preços aos Çtlores dd nieradÕ 
observará a classificação originl.; 

65. 	Quahdo o-- preço de mercado torncse' superior a,ãs preços 
registrados eo fàrndcedõ nffiopUdertcumprft O comp'itrríisso, o-órgão. 

ge,renciador poera: ' 

6.51. 'liberar o forneddor dó compromisso assümiçlp, caso a 
comutação ocorra antes, do'pe,dido. dE 'fornécimeritó, 	sem' 
aplicaçãõ da pen'alida'de se confirm$a a ieracFàdé dos 
motivos é com prova ntes,apreserjtados; e 

1 	 t 

,Q. 5.2. 	convocar os detriaiornecedores4 para assegurar igul 
*oportdnidadetde negociação 	

.' 	 4 

'II  

t 

j 

4 

Bloco Des. António de Arruda - v. Historiador Rubens de Mendonça, SI  - Praça das Bandeiras 
CEP: 78049-926 - Cuiabá - MT ' 'rei.: (65) 617-747 ' 



JribçnaVde Jufiça9dc,Estado de Mato G?bss'o 
4 ( CoodenoriaÂdministrativa 

Deartameht&Àdmiriistrátivo - erncia Seçorlal dd licitação 
XrbunaÇdeJüs'Íça. 	 , 

riATc-tRoSsp 	 e-mail: pattàcad@tjrht.[usb  

ATA DE REGISTRO PREÇOS-N. 48/208 -i CIA. OO6426&-79.ZOik8.1;.dOo(  
6.6. 

- Nãk havendo êxjto, tias. negciaçõs, o' "ôr'ãq efetcidór' 
dévera proceder a revogaçãó' deta ata de, registro de preços, 
adotando' as níeçflda 	 n s cabíveis' para 'dtêâo dcontratação ?nai 
vánfa-jbsa. 

4" 

.6.7; 	'o ristro,.dqfprné&dor sèrá ..caric'ela lo quando: 

6-.'7.1..- descumprir'as condiç6es tia @ta'de registro de p'reços, 
é 	

4 

'6.7.2 ,,não Çetirar a nota de. 'empénh
4'
o) -du, instrunierio 

equiaIerite Wô- prSzo e,tabeIecido pela A'dmifrisfraçãP7 sem 

TJ/MT 

F1s1 	 

 

  

7- 

\. 

ji$tfi.ficafièaàeitáveI; 
 

'6.7.3. 	não aceitar rè4duzir,ç sêu-prççô registrado; n,a hipotese 
' deste sé"forhaç superioràcjuelés praticados rio mercado; óU 

6.7.4. sQJrer "sançã6 administrapQal cujo efeito, torne-o - 

proibido dp celebrqr contrato dministrativo, alcançando o' 
Pr gogerehciadoie órgão(s) partic4hnte(s). 

68 	O 'çanc&ahie5o de registros na hipóteéíréVistás nos 
ifens 6-.7.1, 6.7.2 e 7 74 será-formalizado,  por despacho do orgão ' 

gerepadoç segÜrado o áçntradit4r16.e appla defesa. 

/ O tanceIartienf»do registro dè preços poderá dcol-rdr por 
4 fato superven 	 rr iene, decoente de caso foítuit'o'9u força maior,que 

- 	 ptejudiqüe o t,ump&mento da ata, çdevidàrnentè éomprodõs , 

-4.'- 

.justificadqs  

• porrazãb de interesse público; '00: 
-.3- 

fi.9:2.. a.pedidô do-fornecedoj- 

1 	•¼• 	
' 

A 	 1't 

7. SAN Çõé,SADINISØTjVA5.4t 

1 

3' 
7 1 	Nos termos do art. , 28 do Decf-eto.3nO 5 450/2005ç ficara 

/ impêdidode licitar e'contrãtaj- com a União, Estados, bi'strito Fedpral 
ou Mun?cípios 	kçif8radoa   m 	EdE/,MT'  -ou nos'Sistetí-ias dc 
Cadastramentoder Fornécecfqges a que se refejt o art 28, p&á9rafo 

'í 	unicp do becreto n° 5 450/2005, pelo pra4zo de ate 5 tclncQ) anos, 
~'ém pxejuízo, dÊs )5toltas preistas3 nste Edital< & dq den-jaís. 7 Øenalidade )ega, a7iicit'ahte que' 	 . 

a) Não assinar aAa de 'Rejtró de Preços, quarído'convoëada 
dehtrg doTprazqde valid'ade de-  sua, proposta; 

4. , 

'b) Não' retirar a notade ehlpqnho, quar'idp conVoca'da 
•doprazd de vigênçia da, Ata, 

'3 
Bidco Des. António qe Fruda'- Av. HIstQrlaor Rubens de Meridonça, S/N, - Praga das Bandeiras' 

cEp.: 78049-926 -cuiabá -M-T - rei.: (65 3617-37r7 

'-4 

4' 

'À '4. 



Tribunal Oe Justiça dó Estado de'Mdtd Grosso 
CooçdenadoriaMministrâtiva 

,DepqrtameMo Administrativo;— Gerência Setorial de Ltcitação 
Teleforte: (65)3617-3747. 

e-mail: Iicitacap@tjmt.jus.br  
TrfItinaI dê Justiça 

MATO GROSSO, ' 

ATA DE REGISTRO PRFÇOSN 68/2018 —CIA. p06426079:2018.8.1.0000,' 

c) .presenta'r docuérientàção falsa' 

4'  

e) 'Retardar, falhpr  ou Jraudar à., exec4ão, d. obrigação 
assumida;  

g) Con1portar7e de modo inidoneo',ou cometer fraude fiscal; 

/ 

7.2. 	Com' fulcro xto artigo 28 o 'Decreto rt,5.4Oj2005 e tios 
àrtios 96 e 87 dâ Lei n. 8.666793,  a'aØjdkatár'ía ficará(sujeita, h 
caso,  de atrasohinjustificado, asinlcor1?idérado pela Ad'rninistràção, a 
Inéxecução tot! ou patcial' a dbrigação, sem pejuzo das 
respons'abilidades civil e' cFimjnplÇ assegjirada a 

r 
 prévia e amplp 

deIsa, k5 seguintes pehá'iidades: 

a)A'dvert.êncça': peFqlão  cumprimento de -Cláusula Contràtúal, 
'desde ,que çb intdrf-ira no andamento normal o serviço du 
sua 'conchjso e po traga prejuízos'ecorôrnicQs e funcionata. 
este Orgãç; 	

/ 	 3 

b)Multa dê: 
-. 	 - 

W1,.) 0,5%(meio portén€o) sobre onlor adjudicado, n 
?caso de atçasQ injustificado para ptendimentordos  praÁos 
estabele4fos ,pela,,  A'dministraçã'o para' apresentação de 

-doumentos y assinatura e devoluço 'dia At. Caso »q 
atraso pára assihabra &dQolu$o'  da 'Ata seja sqperior a 
'10(dez) dias, Te a ôritério da Administrço, poØerá 
confígLirar inexecuãõ çtal da obrigação assumida, em 

	

préjuízõ da rescisão iinii,aterl dàj'vepça; 	 - 

b) O.5%(mei  pbr cento), sobreo : 	 Valor con'stayte dá 
nota' de efnpenhç, no casa de atraso injustificadQ 'para 
entrega do objeto, atéo limite de. iJo (dez' p&cinto).r  
ApM5 20 (vinte)'dia, e a crktériq  da Adr+iinistraçâ'o, poderá 

- ocorrer' a não-pceitaçSo do objeto; de fo'rmaa onfigufa1r/ 
nessa hipótese, nexetçãô  paciál da obrigação 

assumida; 

b:3.L3°Ioçerês por cento) aô dia spbre ovalordô bem, jio, 
caso de tçasç inStificado par' subsltuição do' ob)eto 
que àpresenta'r defeitos de fabricação duràn.te o períodb 
de garantis, limitadã a incidência de 10(dez) dias. Após 

Bioco Des. António de Arrúda - Av. Historiadqr Rubens de Mendqnça'S/N - Praça das Bandeljas 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá'- MT - T,eI.: (65) 1617-3747 / 
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A 

-,.TribunaI de iüstiç'a' 
e 	

,.MATÔG0SS04' 

LJuíaIdJUsfiq dp Esta dç'd'eato'Giosso 
CooFdénadbri'Ad min istrativ 

'4 

Deprtamepto Administr,ativo.—Gên ércia Sètçrial deicitaão 
Telefb?ie: (65)36I73747 

e-maiL-.licitacaoWtJ'mt.Jusbr 

ATA DE !EGSTRO  PREÇOS N.,68/2018 - cx oo426o-7p.o1ss.11.0000' 	- 

'- epse 'prazo, ç a critério da 'Aministraçãp4  poderá." 
conf gursar ipexecuçã4o  Ø'ar&I 	ôbr.lgaçãp. as'sumida; 

4) 30% (trinta por cen1o) obre ,o?valor do 'bem, na 

hipoté,s dq jtraso Jpor,  penado uprior ao prèvito na 
4' 	* 

, 6.5.) 1090 (dez por' cento) sobre &vaIor'totqFadjudicado 
'p6' 	so 'de dão aceitar ríante'r' á c,proiso.-ssuniido 

• quanto os..p?eçqsrégistrado ou'e e ffl caso dá hxêtução 
tdtal da nhraab,o ass'umi':da. 

suspensío'tempoçniaÀ'p 'direito de-p'aribipar- dp flci ta?ão.e , 
impëdimento de contratar com o Tribunal, jelq -pázo'de até 2 

(d4.ois)anos;  

d)Jeclaraçao de injdoneídae para liçitar ou contratar com s, 
,Administraçãoúblià. 

' '-4 Ç' 	 - 	- 

1 
4' 	 -. 

713. 	O aoi' da muita, 	plicd após' d regular pçocesso 
dministrativo, será cfescqntado. Ø' pa.gamçptqs eventualmente 

devidos pelo Tribunal a adjudiatania ou cobrad6 judicialmnfe por 
mélo da PrcurdbrFa do Ëtaçia; 

4* 
 

7.4. 	- Àssançõè préyit'as nas álEnéas 'Ya'Ç- "ç' e"d" do-,gJbitdm 
72 poderão ser aplicad's, çúmulativamênte, âpena de multa, 

As pénalidades previstas nas alirieas "c" e "d" do súbit4-em 
7.2 também po4erão sér apJicadas a adjudicatarja du 'ao licitnte, 
conformé q caso, que tênha sofridocondenação deinitiva"poç fraudt 
recol1»rnnto de tributõs, praticarem ato ilícito vindo a frdstçar os 
'objetivos da Ji5itação ou errior 

- 	. tontratrc6hi a' Ád minist'ração; 44 
4- 	-4 

7.6. contratada n'ão proceder ao teto!him'nto' da -rnúita nó 
prazp de S. (cinco) diasuteis contado da intimação. poç parte do' 
T3/MT, o respectivo Valor era encaminhado para ex'ecuçãp' pel; 
Prócur'ádonià Estadual; 	 4 	

.
f 	1. ' 

77 	i5íO a'to que alicara pe'nalidáde caberá récurso, norao de 
.05 (cicd)çJiàs úei, a coitcar 	da ciência da intimaçSd, pocteyfdo a 
Administração recónrstderar `Ó,4 não sua -decisão ou'cnesse prazo 
en m 	 rn 	informado  cainha-lo devidaer)te 	para a apreciação e decisão 
supçnior dejitro do 'mesmo prazo? 	 - 

.4- 

4. 

a- dBRIGAçôS D&FORNECEÕ.QR 

, c 
loco DeL.Antõnlo'de A'rfuda -'AvcHistariaPor'Rubens dê Mendonça, 5/N - Praçá. das Ba 

cEe.: 78049,-926 - Culâbá - MT - Tel.: <65) 3617-3741 

4 ..,. 	- 	.• 
4 	 2 

8eiras , B 
'4 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 68/2013 ÇI4.'0064260-79.201%8110000 4 
8.1. Apesentar OS, 4,maieriais licitàdbs 'embalados 
adequadamente; 

8.2. 

	

	Apresentar déclçação:didopeidde pará licitar oücor3tratar 
com a Administração Públièa,fié''endo corppfyar çegularidade fisçal;. - 

r 
8.3; 	Entregar ás `materiais licitados ao Dçpprtaento-de'MateHal 
e Pátrimônio deste Tribunal de Justi"ça",, Me4iante agendaento 'de 

data 	horáSq,.de modo á não odasj,onabtranst,ornos nas atividades 

rotineiras. 

8.4.?' 	Pedido de, troca,  6e marca deverá.ser soiiftado àté5  Çci9ço) 
dias útei$apó,o reebJméntodà N6ta,dÊ Empenho, já informando o 
prazo de entrdgà, caso o pedido sejaaceito; 

8.5. 	Pedidod'pÊorrdgç'ãQ,do prazo de entí-ça deverá ser feito 

;com 10 dez.çlias de antecedência do prazo final, infbrmandó b novo 
'prazo prqvisto,para a entrega t este será -contado al arkir da data de 
protocolo, nos casos de aceite pelo fical: O pedido dVeráarès,eritar 
as justificativas 	upeçvenierites.. acómpphàç1os de documentos 
comprobatqrios, sem os quashavera indeferimento, r 7 

8.6i 	Os pedidos de troca de marca 	Je, torrogao de prazo 

ocorrerão riie'iante autorizço do Orde,naor 'de Qespesas; 

8.7. 	CoriroÇtár  regulaçidad fiscal: -Certides NegatiVas do INSS, 8.7.  
11 

FGTS, 'Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista; ' 

8.Ú. 	cump'riF ps"prázos de entrega, sob pena 'de, áíicao de: 
sanções administrptiVas 	 - 	 -, 

9. OBRIGAÇÕES DO-ÓRGÃO cÍERENCIADOR 

94. 	Solicitar empenho- faze,ndq constar a dscriçâo do' item do 

material; 
* 	 '' 

92 	Recebér ê conferir os m
-
ateriais licitados/adquiridos; 

1 

9.3. 	,O documento fiscal deverá*  estar devidamente, atestado e 
instruído com as cei-tid6s fiscais; 

9.4 	bÏponibiliar lõcal Rara. recêbirbento e guarda doçodutos; 

91 	tètuSr o' pagamento prp até jó (trinta) dias após 
1 

ebimdhto definitivo; 

Corrftinica,r., à,),  empresa sobre,pdssív'eis - irteguaçidddes 

observada na entrega dos 	 paraiediataéprreção 

/ 

Bloco Des. António 	Arruda - Av Ulstorlador Rubens Øç i1endonçL S/N - Praça da Bandeiras 
CEP.: 78049-926'- Cúiabá - MT- Tel.: (65) 36172347, 

É 

4 

1, 
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1' 
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4 
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Gocrdénadoria Adrip1stratiW 

Dartan1ento Ac1ministrativ— Gerênci Set9r ial de Liciaçâo 
jeIefone: (65)3617r3747 

erQaiI: IicitEaotjitaus.Éer 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 68/2018-'CIA. 006260-79.2018.8.11,.OQOO - 

9 7 	Fiscalizar o cumprimento das obrigações, cçntratúais pela ' 
confrade. 

 

w; :ÍV1OÓObEiNTREGA E PaÇSTAÇÃ-cYDQSER'&IÇÓ: 

10 1 . O"forncedQr devera erftregar á objeto no prázqde ao '  
(trinta) dias, a ontar da data'do recebimento da Nota de Ëmpenh6.. 'e 

'CL ageqqamento .d data -e;hpra para e?ttrega 'àbs rnateriei. 
de consumo çlévera ser feito diretmente cqm o fiscal o &jntrato', 
pelq 'telefonq (65) 3617-36,  ficando determihado quç- yepi 

• .pre$1çado tnésmo"os materíáisi,ão ser recébidõs; 
• e-.- 	 -e,— 	

ee 

10.3. 'Os Nrnater  ais ,deyerão ser entpéues no DEPOeSFTO D0 
DËPÁRTAMENTO DE MATERIAL E PÃTRIMÔP'HO, -à Avenida- Ferna"ndo 

4 	 'e 
''C,orreia da 'Costa' 

' 
-.'696 — Bairro CoxÍØ& — CEP 	 781080535

'e 	
— 

Cuiaba-MT, tendo cono poóto d rerêngiaa rua entre as'empress 
-' 	todimo e RocibVirio Gdiás,telef8qe:'(q5)'3688--1'141, dp4eríodo dás 

Ë1-i,/ás: lth  édas' 13iis lá, mie -odoi-r&-á-a cofeyêricía ,e 
-recebiriénto dos hiaeriais; 	 1 

10.4. 	d"ócúmêtp 'e fiscal . deQerã obçiátorimfinte, cohteÇ-as. 
$peciflcaç&s 'do objetos 'entregjie constando 	marca de*'  cada 
produb e, em campo` complementar ,na. nota fiscal o nbme/númer& \  
do Banco,/ nu'emero cia Agência, Conta Corrente  para cIpoito do 
pagamento em nçme'da contratada e norie d'o fiscal do contrato.  

4, 	 — 	 e 	 e 
10.5. 	Casci o ,materiai

\_ ._ 	 ee, 

do anexo I  s,ejarn 1ividicos.,-'em 02 
empefihos, Na'serem 'nviados para. 6 10  grãu/iflstâncra e 20 

gray/instância enviar uma x  nota fiscal respectivamente para cada 
empehhàj sob pena' d' nãó recebimento do matçria,b ou p 
£a'ntelamento da nota,  fiscal, 'cujds' :custbs estarão ,Õ$nçargb 'do' Á 
fornecedor? e- 

e- 

i,z., MciDÔDE R'EàEBtMÉNTO 

11 1 	Os ma?iais serão avaliados com o esçopo de veificar sua 
'çQnfdrrnidade tuanto às quarltidaØese quahdades desritqss'to Teçmo 
deReferêh,cia.,'e 	

... 	1 - - ll.Z 	Os materiais sêrao recebidos, conforme os -artigos 73-a;76'- ' 
-daí Lei ',n.'8.666193, da spgu(ntè'fqrma: 	-. 

- 	Btoco'Des;AntÓnlo deAruda-v)t1IstorIado 
r 
ç Ruben?dqj-lendo,nça, 51W- Prça das Bandelrás 

- 	 CEP.:'78049-926- Cuia 	MTTeí:,(65) 3617-374'  

4 
-e  

£ 

'l 

'e 

-7 



- 	 / 

Tciburl de Justiça dó Estdp de Mato Grosso 
CooPdenadoria Administrativa 

Departame'ntoAdrninitratKio Gerência Sèto'ril de Licitaãb 
Têlefone: (65)361'7-3747' 

e-maiI:'Iícitacao@tjmt.jubr 

TJ/MT 

 

Tribunal dê Justiça 

MATO dROSSO 

Fis. 	 

   

1 

ATA DE REGIST9 PREGOS  N. 68/201 tCIA. 006426079.2018.8.1;.000115 

PRdVISORIAMENT, no ato da"éntrégã do- objeto; Para 
efeito, de pbs'terior verificação da corjformi'dade -do Oroduto 
com as espc-ificaçõ$ constantes do Térrtô de Reférência; 

• DEFINITIVÁMNtE, após a verificaç'ão da qualidade e 
quantidade e4gidà neste Termo de Referência, e,m.até 05 
(cinco) 'dia útej após -orecebimènto pFoviório mediante 

a'testo narota fiscal.  
e 	 ' 	 - 

12. ~0 DE PAGAMENTO,k  

12.1: 0-  pagamento será efetuado SOMENTE aps-a- verificação &q 

recebimento dos materiais pelo fiscal 'e pelo Deartrpento de-

Material e'Patrirtiônio;  

12.2. No, mdihnto da entrega, os materiais dveto estar 
acomahhados da Nota Fiscal de Venda, bem como das Cer*idõS de 
FGTS,- INSS e 'C'ertide Negativas 'de!  Débitos: edéc 4Esfldual, 

'4lunicipal' e Trabalhista, dentro do Vazo dé -'validade. 'O' documento 

fiscaJ  deverá conter áse'specifiçaçõ dos objetósentr,egúSs, inclusive  

a malta  do material 

i2:3. As emØ'rsas 'do Estado -qé Mato Grosso'que não tiverem 
cadastradas as Notas Fiscais eletrônicas deverão "apresentar 

• co piprovante de.Nota Ficl de yendps pará Orgão Públiêo. 	1 

i2.4. 9Apresentada a ,Nota Êíscèl de Venda, caberá, áo Fiscal, da Ata 
de Registro de Preço atestá-la, nos tèrmôs 'do presehte termo de 
Referência, encamfr)handb-a ao deartamentç responsável' pelo 

pagamento? 
 

,-12.5. 	
Nas á'quisições de mteflis -corri valor dá nota'Mscal siperidr 

a R$ 80.00,00 (Oitenta, mil) reais, o- receímento deverá oçorrer 

junto com. 	Çomisso 9err'papênt 'de Rcebirnento de' Material, 

designada pela Portarip n. 247/2016-C.ApM 	o ó1estQ na nota fis6al 

• é em -conjuinto: fisdal e membros da çón5isão; 	 - 

- 	 - 	 "O trinta) dia. 'após o 
e 	

•' 

Bloco es. Átónio de'Arruda>- Av. Historiador Rubns de.Mendonç 5/rr-Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá -ST - Tel.: (6'5) 3617-3747. 

- 	

- 	1' 	•' 

fecebimentódeflnitivo; 

12.7, Cada pagamento  de'erá ser mantido as condições Øe' 

habilitaçãoprevista noEd'ital. 	' 
1 	 4 

/ 12..' Ocorrendo atraso no 'pagamento, é désdà quê para-  tar não 

h. c.nc,orriçlo de alguma forma o Frriecedor, havérá indidência de 
atualizaãq monetária sobre o valor, devido,, pela. Variação actrnula4a 



1 

/ 
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do- Indid& Nacryria! de Preços ao -Cqnsúrnidor Amplo - IPÇAIBEç 
ocorrida entre a datfindl previstaara o pagamento eda su efetiva 

rea!izawd. 	- 

e4 

FISCALIZAÇÃO 

.Amrim nia1:ríçiia %oo eyç'brno ficaI:sysi'tutâ a eviqdta.Ëiiété 
Iti. 	A fiscalização' fica çá á 'EargçY do ervidor 3oi!sonGdnalb de.- 

¶AiUntia &rJ'Jascipiento- matrícula 6779; 
- 

14f 	 -. 

•- -peverá airaentar, prazb de- .válidade de 'ac&dà çorn- 'a' 
normas legais estabeleà'da para -6 produto, porem, 'emhavendp a 
1ecssidade de s n 	 úbstituição ém virtude 	r4ão apresenaj- cpndiçôs 

dé Tdsáy apesar de a ,vaíidade esbr adquad, o 'íidtaritdveqcedor d'o 
cçrtarnetera- o prazo de 10 (dez)1dias para troca desse frodãto, sob 
era d aptiaçãd d4 rrivita moratória npyercênurde 20/o '(dois, por 

' cento) ao dia sobre 'o. valor do bemd'consürt&pâo reoihidà íáté p 
Íirntde 2d%-(vínteor-centã).  

- - 	 4• 	4 

-142 .,Oiirázd de
-, 
vali

"
dad'e'do produtos deverá s& de um ajo. 

-. - 	 - 
-4 

i 	'1CÇNpÍÇÔES-dERÁÍS- - 

/ 

t 
•4 

(-e 

'e 

4- 

1 

1 

1 

1• 

-4. 

$4: 	A5'cpnqigõ&gerais b.forhecimentq/ taijcpçno ospEazos 	4 

pata eÇitrega' é retepimnb 'do objéto,, as obrigiálições 'd 
Administràçãô e do fornecedor registradq, penalidades e demais 
condiçs do ajtiste, encôntrm-Se definidos no Termo de Rë'ferncia, 

ANEXO ACYEDITAL. e- 	 - 

/ 	-vjddo' eiretuar acr'és'cimos nos qiahtitati..'c5 ixads nesta 
ata detegistro dé prêços, inclusive o acres6mo e que trata o § 1 
doar€t'Sda LeifliO'8.666/93, 

-, 

- -1.5.3 	4 aa 'de Pealização dá sssão públka?do:pieg9, contendo a 

	

reI'çSo dos. licitantesque-aceitái-em botar os 'b_çr-it ou sérviçp çam 	•' 

préços iguais 10 do iidtnte vecidon eo-'céftme, sera 'nexadk a 
esta -Ãta dê'. Registro de Preços, pos' termos Ão .art. 11,,§40 do / 
Óeéreto-ij. >8924e  2O14 

4- 

4- 

1"- 'Bloco Des: António de Arrudí 7 Av. Historiador Rubens'de Mendeonça,75rn - Praça das Bandes 
CEP.:7R049-925 Culabá- MT -I.:(65) 3617-34 -_ 
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15.4. 	As correpondncias 1expedidas' pêIas 	artes. signatárias 
deverão' mencionar o número deste- instrumento e, o assiJntq 
específico da coresØonência.  

15.5 	'As comJnic'açes fita ao órgão"redciador ,deveràd er 
endereçdas  ao TRIBUNI4L D DE.-JUSTIÇA DÓ ESTADO DE MATO 
GROSO - -DEPRTfrfErJTO ADMINISTATIVO-DIVISÃO DE 
COM1P,RAS - ANEXO ADMINISTRATIVO PESEMBARGADOR ANTÓNIO 
DE ARRUDA - AV. HISTORIADOR-  RÇJ,BENS 5DE M6DONÇ, S/N - 
tUIÀBÁ,- MT - CEP 78.049926' . 
15.6. Eventuáis mudanças ,de endereo qç órgão aderenee ou dos 
forneceddrs deyerão' ger cômunicadás por 'escrito ao árgão 

gere n cia d ô. 

Todo instrumento de' .procura'ço deÇerá torístr firma' 

reconhecida do mandante nos terms dê &tigo 654, paragrafQ 20,. 
do cód ga Civil Brasileiro: 	 L 

15.8. 	O orneddor obriga-se á rnahter-'em compatlbjlídade com as 
obrigáções por eie'assumidá, com' todàs 	condições de hábilitação e 
qualíficaçâ» exiids na licitaç$o e a cumprir fielmente as' Cláusulas  
pra avençada, bem como com as normas previstas na Li p. 
é16'66'/93 e Iegislaçâp corrlemntr,durante a, Vigência detaAta de 
Registro de Preços. 

1.Õ, 	Os casos omissos que. nâd ultrapas$ém 'a 'dornpetênciadp 
5 	 - 	 , 	 -. 

Fistal d ARP serão-resolvidôs enj
5. 
 reuniões forhiais realizdas entre o 

Fiscal, o Fbq'ecedor ou seu .frocurador e a quem interessar, 
lavrand9-e aor final, da reunião LÇa cfrcuós,tançiada assinada, por - 

,todos os OÉésèntes quê deverá ser juntada aos-utçs e encámtnhdá. 
ppraa'ciênpi'a do Ordenador deDesesa 

16. 	'DÁ PUBLICAÇÃO 	 . 

16.1.- O Extrto desta Ata' ser publiEadp no- -Diário Ofièil do 
Estado de Mato Grossd, confprrpe disposto nó artigo' 61, parágrafo 

.único, da,Lei n. 8.6,6611993 e -Øivulgad'no sit&doTiMt 

17:po.tiió . 	 . 
1k1. ' fica qleito a Foro 	Coriarca de Cuiabá, Estadà de Mato 

/ 	GrÔso, pira dirimir quaisquer' ,contrbvérsis oriundas deste 

/ 	. 	insrúmento, renunciando-se qualquer ou&ô 
1 

4 	4 

ii 

BIoo Des. António de Arruda -,,Av. Historiador Rubens-de tlendonça,S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049426 -'Cuiab - t-1T - Teb: (65 ) 36f7-3747 ' 

 - 



Tribunal dè!Justiça 

MTOGROSSÓ' 

1sternunhas:' 

1 — MARIA • f,ROPRGUES poS SANTOS -. tri 1IaA ó4.67 A  

GESTORADÃAP  1 

"A 
	

'4 

& 

A' 
'A 

matrípulá 620(Y 

'IA 

• - LJÓLShN 
FISCAL  

CPF: 1)1 

'A 
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• e 
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A 

ATA DE REGITRQ, pREçp N. 68/2018 CIA. 0064260-79.2018.8.11.0000' 

17 2 - E assim, paa firfneza 	validade dó,,' pactuado,a presente 
Ata de egistro de PreçQs de Contrato foi lavrado em dyasÇdus 
vias deivaI to que, que, deppis de  udo e aahado em d  rem , vaL 
asindo peIocAontràentésAeApbr díiès teste 	nhás . 	. 

-A 

Cuiabá -MT, 16»êJJI" ne-20Íè. 

peseftibrgádor I i RI 'ÓS IIBÈiRO 
Presidente ,dó T ' BUNAL DE JUSTJÇA 

. ÁÇO1ITANTE: , 
Á 

SrTFILÁV s  
" I6DE'~DúlÉGá PEDAdóGtéOSTbA. 

FORNECEDOR 
dA  

t 
	 'A  

/ 

IA  

E 

3-- ELIETE( 	ATO DO NASCIMENTO,,  matrcuIa 6779»  
FISCAL SUÀSTUtÕ 

RG:'6QIVf)4t. 

Bloco Des.-Antóniode,Arctsc4a — Av. F-tlstorlador Rubens'deMenonça, S/N Praçeda BandeIrs 
A 

 

CEP.: 78049-92Ç.- Cub —4MT - TeI2(6536I73747 

A. 

A. 

-'A  

1 
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1 	( 

TERMODE GARANTIA 

A empresa REJANE COMÉRCIÕ DE PRODUTOS PEDAGÕGICOS 

LTDA., CNPJ: 101.763.210?'000102  e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

177/0i'58747, Rua tãrum, n. 169, Bairro, Jardim dø Bosque, 

tahoeirinha/aS, tgP: 94.960-585, doraVante drominadaimpiêsnente 

Contratada, 'neste át6 rèrentaØa por FLAVIA GOMES 

ESMERALDINO,- Carteira de Idêntidade;'09835293 SSP,/RS e CPF: 

028.018f070-52, resolve firmar o presente Tërmd de Garantia, conformç 

estippiadÓ,nã Átá de Registro de Preço ri. 68/2017, decorrente 'do Pregão 

Eletrônico n.° 10IY2017 (CIA 413123792017.8.11.0000) -e 
V 	 f 

anexos, aceitandp as regras, condiiôes e olrigàções constantes deste 

Termo, de Garantia, dq Termo de,Referêhcia n.° O6f2O'17/DCE/M,  do 

tditL do Pregão Eletrônico n,.,101/2017 e da Atde'Reg'istro de Preço n. 

68/2018, cõm funqarnento na -Lei 8.666/b3 c/Ô ar,'50 è parágrafo único 

da Lei 8.078/90 (Código de Dèfe2a do Consumidor), tendo  çorno 

beneficiário o, PODER JÚDICIÁRIÔ1TRIBUNALCDE iusiÇÀ, tNPJ n° 

03.535606/00Q1-10 	- 	FUNDO 	DE 	APOIO 	AO 

)UDICMRIOJFUNA.JURIS, dNPJ, sob •ô o0',01.872.837/0001,-93, côni 

sedé no' Paláciá  da Justiça, Centro Político Àdmi1iitrátivo, na cidade de 

Cuiabá/MT. •' 

ÕB3ETO 

i.J 	bopjéto deste Termo de Garanti seguem descritos abaià, 

vinculando--se ao espedflcado na propóta,da àontrátada: 

- 	
REjANÉ COMÉRCIO DE-PR000J95 $EDAGÔGICOS LTDÀ - 

1,,7scrlâo 

- 
Modelo 

! 
Valor Unit Valor Total 

rantiaCL 
Praz 
	
gaade 

,7 
t 

!'3 

1em 

BRIhQÜEDO 
PEdAqÓGICO - 
CAI'IINHÃO 
confeccibnaqo 

madeia 	el - 

! 

ÇARLU 
. 	, 
UNIDADE 100 

. 
- 

- 

R$ 4639 
. 

R$ 4.639,00 

- 

12MESES 
CONTRA 

DEFEITO DE 
FABRICAÇÃO 

• •1 

Bloco Dos. António deArruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N-Praça das Bandeiras 
CEP :78049-926 - CuIabá - MT - Tel.: (65)36J3r3747 

/ 	 7 

¼ 



.4 s 

a 

ustiça trib'qnaI dJ  
MATG GROSSO 

'1 	 
ATA DE REGiSTRO PREÇO 

MDF, çarroceria 
com 8 (oito) 
encaixes 
vazados, 
(oito) péças d 
njadeiras 
coloi9das, 
pjntadas 	coçn 
tinÀta açóxiça, ps 
&ore, 	azul, 
v&rmélho, 
amarel& e;verde 
send'o 2 (dL1a 
qúadradas 
dus) 
ètângúio e 

(dois) círcuío 
para encaixe- no 
azddos 	d 
arroáeria. 

Medidas 
apfodmàdas do 
Çafninhâo: 
25x8x9 
CarrÇtnhão com 
8 (oito) peças. 
AIS 
durailidde. 
Marcás 	f de 

Refé?ência: 
Caylu,' Matrix . 
Car)mbras, \ 
qúalidade igua 
ousUperior 
jTEM E)ÇCL4iIVO 
PAPA MÊ/EPP.,  

e 
e 

Tribunal de Jutiça do Estqdo de Matd GrÓss 
,Cddtdènàdàçia Administrâya 

Departamenfo Adminitráiivo —Gerência set?rial de Licita'ço 
. 	 TeIefn'(65)361.7-3747 

-' 	 è-í%lail: Iicitbcao@jjmt.jus.br  / 
SN. 6,8/018— ciA:oo6426o79.zo1ç.8:n.0090 

( 	 e- 

k 42. 
CONDIÇÕES [A GARANTIA -;- •w, * 	-r 	• 	 - 	 - 	** 	_ 

..2.1. 	Este Tefrqo deGarantia vinciftã;sq àsdLs
•
pQSiçes constantes 

-4 

doËditaYdo P'çêg &.. Eietrôtiiçá"4C'101/20177 da ,,Ata de R9ist?o'd 

Prço?t68/2Oi-8-;ç & proPo±a vencedora'.'  

Devera- -apresentar prazo de. validade de acordo,,corn as 
• 1 	 • 	

. 	1 

normas legais estajelecida para o prdcJyto,  porert, erh havendo a 

nËcessiade de substituiçao, em virtude de não pre'sentpr cop4içôes 

de uso, apesar de a validade está r^ adequada, o hdit&e Qencedor do 
• -. 	- 	e 

cerÇprne terá ,,o praza de tO '(dez) dias para trdca déssç produto, sob 

pena- dê .aplicação dç multa moratória no 'percentuaqe Z% -Çdois.pqr 

,cento) - dia. sobé 1, yalqr doi-b,em cie.gonsumo não xrecolhidoat o 

limikdé'Oô/d(vintepo cento)., 	 1, 
;- 

 
ó-Or-pzo,  diávalidaclé dás rodutds de erá etde'Ürh ano. 

.ç 	 *?_. 	
• 	 4 

- 	1 	-*/• 	 - À-'  
Bloco Des. António de &rruda't Av. Historiador Rubens de Mendohça; S/N 'Praia das Bandeiras 

JÕÉP.: 78O49-926' cuiabá-- flT -TTeL: (65) 34d-3741 	 • 

À- 

e,. 

t 



é;16 de,juIhp.de201. 
e 

1 'l Av. GaL'*népio Gom 	
II - Ofl(SlB4tØ2Q - r 	-nhItaqIoflt , (  

ina dó ÇToIêcso - 

1 

í;e3aç  

' 
diitg R114Q0700 

a 	 / 

7 

2 

/ 

) 

/ 

Tabu na[ de Justiça 
k MAfQGRÓSSO 

Tribl4nàl de JustiçcídaEstado de Matodssó 

Departapieht6 Ãdmi'nitraiyó - Gerência'Sétorjal de'Licitação 
Telefonç: 

- 	e-miL Iicitacao©jmt.jus.br  

T4/MT 

F)s. 	 

çobrdehaqoria Àdrniristritiva 

e 

ATA ÓE ¶EGISTRÕ PREÇOS N68/2018 -CIA 0064260-79.2018.8,11.0000 

- 	 JI 

.FLÀVItMÈWESMEMLDINO 
REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PÉDAGÓG*COS L-TÔA. 

tNPJ: 01.763.1fl/Õ0Ó1-02 INSCRIÇÃO ESTADL: 177/0158747 

* 
li 

/ 

7 
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