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ATA DE
D REGIST
TRO DE PREÇOS Nºº 015/2020
PROC
CESSO ADMINISTRA
ATIVO Nºº 057/2020
PR
REGÃO PR
RESENCIA
AL 013/20199-SRP
Aos três diias do mês de abril de dois mil e vinte
v
(03/04
4/2020), o MUNICÍPI
M
IO DE PAR
RIPIRANG
GA,
ESTADO DA BAHIA
A, através da
d Prefeiturra Municipaal, pessoa juurídica de ddireito públiico, inscrita no
CNPJ sob o nº 14.2155.826/0001--82 com sedde na Praça Municipal,, 315 – Pariipiranga, Ceentro - CEP
P nº
48.430-0000, por seuu Prefeito Municipal o senhorJU
USTINO DAS
D
VIRG
GENS NET
TO, brasileiiro,
casado, poortador da cédula
c
de identidade
i
RG nº 547
7.725 SSP/S
SE, inscritaa no CNPF/MF sob o nº
361.117.6775-34, residdente e dom
miciliado noo Largo 02
2 de Julho, nº 200, Baairro Centro
o, Paripirannga,
Estado da Bahia e a SECRETA
ARIA MUN
NICIPAL DE
D EDUCAÇÃO, CU
ULTURA ESPORTE
EE
LAZER, pessoa
p
juríddica de direiito público,, inscrita no
o CNPJ sob o nº 30.056.449/0001-32, com seede
naPraça Rui
R Barbosaa, s/n, Cenntro - Parippiranga, po
or sua Gesstora a Sraa. REGIAN
NE SANTO
OS
GUERRA
A MIRAND
DA, CPF nº 969.220.9555-53, RG nº 12521277 SSP SE, rresidente e domiciliadda à
Rua Siqueeira Camposs, s/n, Centtro, Paripiraanga-BA, CEP
C
48430 000, Órgãoo Gerenciad
dor, doravaante
denominaddo MUNICÍPIOe de outro
o
lado a empresa AGROMUD
DAS LTDA –ME, insccrita no CN
NPJ
nº 05.675.1128/0001-779, sediada à Rod. Antôônio Martins de Menezzes, nº 550, Povoado Moita
M
Redonnda,
CEP 494000-000, Laggarto-SE, neste
n
ato reepresentadaa por TAU
UANE BAR
RBOSA DO
OS SANTO
OS,
portadora do RG nº 22615458 SSP/SE e CPF nº 05
55.609.865--00, residennte e domiiciliada à Rua
R
Antônio Martins
M
de Menezes,
M
nºº 550, Povooado Moita Redonda, Zona
Z
Rurall, Lagarto- SE, daqui por
p
diante, dennominada simplesmennte Forneceedora Registrada, resoolvem, na forma daL
Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas
n
da Lei
L Federal nº 8.666, de
d 21 de junnho
de 1993 e suas
s
alteraçções posterioores, bem como
c
pela Lei
L Complem
mentar nº 1223, de 14 dee dezembroo de
2006, que institui o Estatuto Nacional
N
daa Microemp
presa e da Empresa dde Pequeno
o Porte e sua
s
alteração Lei
L 147/20114, Decreto Municipal de nº 09/2017 que reggulamenta o Sistema de
d Registro de
Preço no Município
M
d PARIPIR
de
RANGA e demais
d
norm
mas sobre licitação
l
em
m vigor, firm
mar a preseente
Ata de Reegistro de Preços,
P
cujaa minuta fooi examinad
da pela Asssessoria M
Municipal, que
q emitiu seu
s
parecer, coonforme dettermina o Parágrafo
P
Ú
Único
do Arrt. 38 da Leei nº 8.666, de 21 de ju
unho de 1993,
mediante as
a seguintes condições.
1. DO OBJJETO:
1.1. A pressente Ata teem por objeeto o Registtro de Preçço, para aquuisição de C
Contrataçã
ão de empreesa
para aquiisição de grama
g
e paalmeira im
mperial parra atender as Secretaarias de Administraç
A
ção
Geral e Secretaria de Educcação do Município, mediantee Sistema de Registrro de Mennor
Preço,confforme condiições, quanntidades, exigências e estimativas, estabeleciidas no Edital do Preggão
Presenciall SRPNº 0113/2020, connforme abaiixo:
LOTE ÚN
NICO – GR
RAMA, PA
ALMEIRA IMPERIA
AL E PLAN
NTAS
I
ITEM
DESC
CRIÇÃO
Q
QNT
UNIID VALO
OR UNIT VALOR TOTAL
T
Muuda planta palmeira
p
im
mperial,
muuda com altuura mínimaa de 6 a
01
20
UND
7 metros, foolhagens e raízes
adeequadas paraa o plantio.
R 490,00
R$
R$ 9.800,00
9
p
im
mperial,
Muuda planta palmeira
02
muuda com altuura mínimaa de 2 a
80
UND
3 metros, foolhagens e raízes
R$ 9.200,00
9
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adeequadas paraa o plantio.

R 115,00
R$

03

Graama, aspeccto físico folhas
estrreitas, cor verde-claroo, tipo
esm
meralda, iseenta de dooenças,
bem
m raizada.

1000

04

Muuda planta de mini exoria
folhhagens e raízes adeequadas
parra o plantio.

5
500

05

Muuda planta pingo dee ouro
folhhagens e raízes adeequadas
parra o plantio.

5
500

06

Muuda planta bola – dee prata
com
m aspecto físico
f
folhaagens e
raízzes adequaddas para planntio

3
300

e
Muuda planta, pata de elefante
com
m aspecto físico
f
folhaagens e
raízzes adequaddas para o plantio.

20

07

M²²
R$ 8,50

R$ 8.500,00
8

R$ 2,00

R$ 1.000,00

R$ 2,00

R$ 1.000,00

R$ 9,80

R$ 2.940,00
2

R$ 78,00

R$ 1.560,00
R$ 34
4.000,00

UND

UND

UND

UND
VALOR
R TOTAL

VA
ALOR POR
R EXTENS
SO: (Trinta
a e quatro mil
m reais)

2.
DA
D
VI
G
GÊ
N
NC
I
IA:
2
2.1.
A
A
Ata
de
R
Reg
istr
o
de
P
Pre
ç
ços
vig
erá
até
31
de
d
dez
em

bro de 20220, a contar da data de sua
s assinatuura, não adm
mitindo sua prorrogaçãoo.
3. DAS OB
BRIGAÇÕ
ÕES:
3.1. O Órggão Gerenciaador obrigaa-se a:
a) efetuar o pagamento à Forneceedora Registtrada, de accordo com o prazo estabbelecido neesta ATA;
b) comunnicar formaal e imeddiatamente à Forneceedora Regiistrada quaalquer anorrmalidade no
fornecimennto, podenddo recusá-loos caso nãoo estejam de
d acordo com
c
as exiigências esttabelecidas no
edital de Pregão
P
Pressencial Nº 013/2020
0
e seus
s
anexoss;
c) prestar, através de seu
s represenntante, as innformações necessáriass, bem com
mo atestar ass Notas Fisccais
oriundas das obrigaçõões contraídaas;
d) asseguraar-se do fieel cumprimeento das conndições estaabelecidas na
n Ata, no iinstrumento
o convocatóório
e seus anexxos;
e) asseguraar-se de quue os preçoss contratadoos são os mais
m vantajoosos para o Órgão Gerenciador, por
p
meio de esstudo compaarativo dos preços pratiicados pelo mercado;
f) renegociiar os valorees contrataddos, cujos prreços sejam
m consideraddos desvantajosos;
g) fiscalizaar o cumprim
mento das obrigações
o
a
assumidas
pela
p Forneceedora Regisstrada;
h) aplicar as
a penalidaddes por desccumprimentto das obrig
gações assum
midas.
i) Conduzir os materiaais ao local indica na ordem de forrnecimento..
m as quantiddades forneecidas, por assinatura nno referido
o documentoo e
j) Preenchher as requisições com
entregar a via própria ao forneceddor.
3.1.1. A fisccalização exercida
e
p
pelo
Órgão
o Gerenciaador não eexcluirá ou
u reduziráá a
respponsabilidaade da Foornecedora Registradaa pela coompleta e perfeita execução do
fornnecimento.
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3.2. A Fornnecedora Reegistrada obbriga-se a:
a) fornecer
f
noos prazos constantes
c
d propostaa, contado desde o reecebimento da Ordem de
da
fornnecimento, nas quantiddades solicittadas e de acordo
a
com os preços aaduzidos em
m sua propoosta
e noo local indiccado pela Administraç
A
ão;
b) atender prrontamente quaisquer exigências do serviidor indicaado pela Administraç
A
ção,
inerrentes ao obbjeto da conntratação;
c) manter,
m
durrante toda a vigência da Ata de Registro de
d Preços, aas mesmas condições da
habbilitação.
e) o fornecim
mento deveerá atenderr rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especcificações das
d
resppectivas proopostas.
f) arcar
a
com toodos os custtos que inciddam direta ou
o indiretam
mente sobree o fornecim
mentoofertaddos
na licitação;
l
g) manter
m
firm
me sua propoosta durantee o prazo de validade daa mesma;
h) entregar
e
o objeto
o
em coonformidade com o quee foi licitado;
i) fornecer os
o itens mediante
m
a autorização emitida pelo respponsável deesignado pela
p
Adm
ministraçãoo;
j) fornecer
fo
denntro do prazzo estabeleccido pelo Órrgão Gerencciador, conttado desde o recebimento
da Ordem
O
de forneciment
f
to, nas quanntidades prop
postas e no local indicaado;
k) corrigir eveentuais falhhas no cum
mprimento de
d suas obrrigações noo prazo estaabelecido pelo
p
representante do
d Órgão Gerenciador;
G
;
l) abster-se
a
de transferir direitos
d
ou obrigações
o
decorrentes
d
s da Ata de Registro dee Preços sem
ma
exppressa concoordância do Órgão Gerrenciador;
m) responder por eventuuais danos causados
c
ao
o Órgão Gerenciador
G
ou a terceiiros durantee a
vigência desta Ata por seuus agentes ou
o prepostoss;
RNECIME
ENTO:
4. DO FOR
4.1. O fornnecimento do
d item regiistrados em Ata será so
olicitado meediante o ennvio da resp
pectiva Orddem
de fornecim
mento.
4.2. Cada Ordem de fornecimennto conteráá sucintameente a quanntidade, desscrição do fornecimennto,
valor, assinnatura do reequisitante e data de exxpedição.
4.3. A Orddem de fornnecimento poderá
p
ser enviada
e
viaa fax à Fornnecedora Reegistrada ou
u por qualquuer
outro meioo hábil.
4.4. Poderãão ser emitiidas mais dee uma Ordem
m de forneccimento sem
manalmentee.
4.5. A Forrnecedora Registrada
R
f
ficará
obriggada a atender todas as
a solicitaçõões efetuadas através das
d
Ordens deF
Fornecimennto emitidass durante a vigência daa Ata, mesm
mo se a enttrega delas decorrente for
prevista paara data postterior ao seuu vencimennto.
5. DA ENT
TREGA E ATESTO DOS
D
ITEN
NS RECEBIIDOS:
5.1. A Fiscalização será por meio de servidor designaado pela Seecretaria dee Administrração Geral de
Paripirangaa, que fiscaalizará a enntrega do material,
m
qu
uantidade, qualidade e atestará asnotas
a
fisccais
corresponddentes, confforme detalhhamento nas especificaações;
5.2. Se a Fornecedoora Registrrada recusar-se injusstificadamennte a entreegar os iteens no praazo
estabeleciddo de até 05
0 (cinco) dias
d
corridoos, será con
nvocada ouutra licitantee, observad
da a ordem de
classificaçãão, sujeitanndo-se à dessistente as penalidades
p
previstas nesta
n
Ata, ssem prejuízo
o da aplicaçção
de outras sanções
s
cabííveis.
5.3. A entrrega dos itenns deverá seer realizadaa nos locais descritos nas Ordens dde fornecim
mentos, emittida
pela Secrettaria solicitaante.
Praçça Municipaal, 315 – Cen
ntro - CEP 48.430-000
4
- Tel.:
T
(75) 32279-2322
CNPJJ: 14.215.8266/0001-82
Em
mail: licitacaoparipiranga@hotmaiil.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8WXZJAOBTCQRIW8GSLRVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Paripiranga

Sexta-feira
17 de Abril de 2020
5 - Ano - Nº 1629

Página 4 de
d 7

EST
TADO DA BAHIA
B
PREFEITURA MU
UNICIPAL
L DE PARIIPIRANGA
A
LICITAÇ
ÇÕES E CO
ONTRATO
OS


5.4. A enntrega deverrá ser feitaa rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especiificações daas respectivvas
propostas, e nas mesm
mas condiçõões.
5.5. Poderrá a Administração connsiderar ineexecução to
otal ou parccial do conntrato, para imposição da
penalidadee pertinente,, o atraso suuperior a 05 (cinco) diaa do indicaddo para entreega do objetto.
5.6. Após o atesto daas Notas Fiscais por servidor
s
deesignado peelo municíppio de PAR
RIPIRANGA
A a
mesma devverá constaar número da
d Ordem de
d fornecimeento, dadoss da conta bbancária parra depósito do
pagamentoo, bem com
mo prova dee regularidaade junto as
a Fazendass Federal, E
Estadual e Municipal, ao
FGTS, CN
NDT e a Ceertidão conj
njuntamente expedida pela
p
Secretaria da Recceita Federaal do Brasiil –
RFB e pelaa Procuradooria – Geral da Fazendaa Nacional – PGFN
6. DO PAG
GAMENTO
O:
6.1. O pagamento à Fornecedora
F
a Registradaa será efetuaado em até 30 (dias) a partir da en
ntrada da Nota
N
Fiscal, devvidamente attestada por quem de diireito.
em
6.2. O paggamento ficaa condicionnado à compprovação dee que a Forrnecedora R
Registrada encontra-se
e
regular situuação fiscall para com as
a fazendas estadual e federal.
f
6.3. Nenhuum pagamennto será feitto sem que a Forneced
dora Registrada tenha reecolhido o valor
v
de muulta
eventualmeente aplicadda.
6.4. Havenndo erro na nota
n fiscal, ou outra cirrcunstância que desaprrove a liquiddação, a meesma ficará
pendente e o pagameento sustaddo, até que a Forneceedora Regisstrada tomee as medid
das saneadooras
necessáriass.
6.5. O paggamento podderá ser efeetuado meddiante depóssito bancáriio na conta corrente da Fornecedora
Registradaa, indicada na propostaa de preçoss, devendo para isto ficar
f
explicitado o nom
me do Bannco,
Agência, loocalidade e número da conta correente em quee deverá ser efetuado o crédito.
6.6. O atraaso no pagaamento pelaa administraação no praazo estipulaado no subiitem 14.1. por
p motivo de
força maioor, não garaantem a conntratada o diireito de suspensão im
mediato do fo
fornecimento, as quais,, só
poderão faazer este meediante com
municação por
p escrito e após 90 (nnoventa) diaas consecuttivos de atraaso
da fatura mais
m antiga.
6.7. O não cumprimennto pela conntratada doss termos preevistos no suubitem anteerior sujeitarrá a contrataada
n item 10.
as sanções previstas no
7. DA DOT
TAÇÃO ORÇAMEN
O
NTÁRIA:
7.1. As deespesas deccorrentes doo fornecim
mento dos ittens serão cobertas peela Lei Orççamentária do
Município de Paripiraanga/Bahia.
e
7.2. Caso esta Ata venha exttrapolar o exercício orçamentário vigente,, as despesas com este
fornecimennto serão cobertas
c
peelo Orçameento Geral do Municcípio de coompetência do exercíício
orçamentárrio vigente na data da realização
r
d despesa.
da
8. DO REA
AJUSTE E DAS ALT
TERAÇÕE
ES:
8.1. Os prreços ofertaados serão fixos e irreeajustáveis. No entantto, os valorres constantes da Ata de
Registro de
d Preços poderão
p
seer repactuaddos, desde que compprovado o desequilíbrrio econôm
mico
financeiro,, devidamennte fundameentado pela autoridade superior.
8.2. Esta Ata
A de Registro de Preçços poderá ser alteradaa, obedecidaas às dispossições contiidas no art. 65
da Lei nº 8.666/93.
8
8.3. Os preeços registraados poderãão ser revisttos em deco
orrência de eventual
e
reddução daqueeles praticaddos
no mercaddo, ou de fato
f
que elleve o custto dos bens registradoos, cabendoo ao Órgão
o Gerenciaddor
promover as
a necessáriias negociaçções junto à Fornecedo
ora Registraada.
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8.4. Quanddo o preço inicialmente
i
e registradoo, por motiv
vo superveniiente, tornarr-se superio
or ao praticaado
no mercadoo, o Órgão Gerenciadoor deverá:
a) convocar
c
a Fornecedoora Registraada visando
o à negociaação para rredução de preços e sua
s
connsequente addequação aoo praticado no mercado
o;
b) frustrada
f
a negociação,
n
, a Forneceddora Registrrada será libberada do coompromisso
o assumido;;
c) convocar
c
as demais forrnecedoras visando
v
iguaal oportuniddade de neggociação.
8.5. Quanddo o preço de
d mercado tornar-se superior
s
aoss preços reggistrados e a Fornecedo
ora Registraada,
mediante requerimennto devidam
mente compprovado, não
n
puder cumprir o compromiisso, o Órggão
Gerenciadoor poderá:
a) liberar
l
a Foornecedora Registrada do compro
omisso assuumido, sem aplicação de
d penalidaade,
connfirmando a veracidadde dos mottivos e com
mprovantes apresentaddos, e se a comunicaçção
ocoorrer antes do
d pedido doo fornecimeento;
b) convocar
c
ass demais forrnecedoras visando
v
igu
ual oportuniddade de neggociação.
8.6. Não havendo
h
êxiito nas negoociações, o Órgão Gerrenciador deverá
d
proceeder à revo
ogação da Ata,
A
adotando as
a medidas cabíveis
c
parra a obtençãão da contraatação mais vantajosa.
9. DAS PE
ENALIDAD
DES:
9.1. A licittante que ennsejar o retaardamento da
d execução
o do certamee, não manttiver a proposta, falharr ou
fraudar na execução da Ata de Registro
R
dee Preços/con
ntrato e deiixar de assiina-los após convocaçção,
comportar--se de moddo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometter fraude ffiscal, garan
ntido o direeito
prévio de citação
c
e dee ampla deffesa, ficará impedida de
d licitar e contratar
c
coom a Admin
nistração, pelo
p
prazo de atté 02 (dois) anos, enquuanto, perduurarem os motivos
m
deterrminantes dda punição ou
o até que seja
s
promovidaa a reabilitaçção perante a própria auutoridade que
q aplicou a penalidadde.
9.2. Quanndo a Adjuudicatária não
n
apresenntar situaçãão regular no ato daa entrega da
d Ordem de
fornecimennto de assinnatura da Ata
A de Regisstro de Preçços, será coonvocada ouutra licitantee, observadda a
ordem de classificação
c
o, para celebbrar com a Administraação, e assim
m sucessivam
mente.
9.3. Se a Adjudicatárria recusar--se, injustifficadamentee, a assinar a Ata de Registro dee Preços ouu a
receber a Ordem
O
de forneciment
fo
o, será aplicada multa de 10% (dez por centto) do valorr global de sua
s
proposta em
m favor do Município, sem prejuízzo da aplicaação de outrras sanções cabíveis.
9.4. A Adjjudicatária ficará
f
sujeitta, ainda, àss seguintes penalidadess pela inexeecução totall ou parciall da
Ata de Reggistro de Preeços:
I - advertênncia;
II- multa administrati
a
iva de 1% (um
(
por cennto) ao dia,, por dia úttil que exceeder os prazzos de entreega
e/ou atendiimento às solicitações da fiscalizaação da PMP
P indicadass no presentte Edital, so
obre o valor do
saldo não atendido,
a
reespeitados os
o limites daa lei civil;
III – multaa administraativa de até 20% (vintee por cento)) sobre o vaalor global ccontratado/rregistrado, nas
n
demais hippóteses de innadimplemeento ou infrração de quaalquer naturreza, seja coontratual ou
u legal;
9.5. As multas moratórias
m
e adminisstrativas poderão ser aplicadaas cumulattivamente ou
individualm
mente, não impedindoo que a PM
MP rescinda unilaterallmente o ccontrato/ata de registroo e
aplique as demais sanções cabíveeis.
9.6. As multas addministrativaas e moratórias apllicadas serrão desconntadas doss pagamenntos
eventualmeente devidoos pela Adm
ministração,, ou, ainda, quando for o caso, coobrada judiicialmente, em
consonância com os parágrafos
p
2 e 3º do arttigo 86 da Lei
2º
L Federal 8.666/93.
9.7. A apllicação de multas nãoo elidirá o direito
d
da PMPde
P
facce ao descuumprimento do pactuaado,
rescindir, de
d pleno dirreito, o Conntrato/Ata de
d Registro que vier a ser
s celebraddo, independente de açção,
notificaçãoo ou interpeelação judicial ou exttrajudicial, sem prejuízzo das dem
mais cominaações legais e
contratuaiss cabíveis, assegurados
a
s o contradittório e a am
mpla defesa.
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9.8. As pennalidades seerão registraadas no Caddastro Muniicipal de Foornecedores e o processso transcorrrerá
de acordo com rito próprio
p
reguulamentado no âmbito municipal,, garantido sempre o contraditório
c
oe
ampla defeesa.
10. DO CA
ANCELAM
MENTO DO
O REGIST
TRO:
10.1. A Foornecedora Registrada
R
t seu regiistro cancellado quandoo:
terá
a) descumprir
d
as condiçõees da Ata dee Registro de
d Preços;
b) não entreggar os itenns objeto da
d Ordem de fornecim
mento deviidamente expedida,
e
s
sem
justtificativa acceitável;
c) não
n aceitar reduzir
r
o prreço registraado, na hipó
ótese deste se tornar suuperior àqueeles praticaddos
no mercado;
m
e
d) tiver
t
presenntes razões de
d interesse público.
10.2. O caancelamentoo do registtro, nas hippóteses previstas, asseegurados o contraditórrio e a am
mpla
defesa, será formalizaado por desppacho da auutoridade competente doo Órgão Geerenciador.
10.3. A Foornecedora Registrada
R
p
poderá
soliccitar o canccelamento do
d seu preçoo registrado na ocorrênncia
de fato suupervenientee, devidameente comprrovado, quee venha com
mprometer a perfeita execução dos
d
compromisssos assumiidos, decorrrente de caso fortuito ou
u de força maior.
m
11. DA PU
UBLICAÇÃ
ÃO:
11.1. Incum
mbirá ao Órgão
Ó
Gerennciador provvidenciar a publicação desta Ata, por extrato
o, na imprennsa
oficial, denntro do prazzo de até 20 (vinte) diass da data daa sua assinattura.
12. DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES GERA
AIS:
12.1. Indeppendente dee sua transcrrição, o edital, a propo
osta de preçoos e os docuumentos daa proposta e da
habilitaçãoo apresentaddos pela Forrnecedora Registrada
R
farão
fa
parte desta
d
Ata dee Registro de
d Preços.
13. DO FO
ORO:
13.1 Fica eleito
e
o foroo da Comarrca do Órgãão Gerenciaador para diirimir qualqquer dúvidaa oriunda deesta
Ata de Reggistro de Preeços, com renúncia de qualquer ou
utro foro, poor mais privvilegiado qu
ue seja.
E para firm
meza e com
mo prova de
d assim haaverem, enttre si, ajusttado, foi laavrada a prresente Ata de
Registro de
d Preços quue, lida e acchada confoorme, é asssinada, em 2 (duas) viaas, de iguall teor e form
ma,
pelas signnatárias desste instrum
mento, tendoo sido arq
quivada um
ma via na Sede Adm
ministrativa do
Município de Paripiraanga.

Paripirangga-BA, 03 de
d abrilde 20020

_______________________
__________
__________________________
JUSTINO
O DAS VIR
RGENS NE
ETO
PREF
FEITO MU
UNICIPAL

__________________________________
_____________________________
SECRETARIIA MUNIC
CIPAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO, CULTURA ESPO
ORTE E LA
AZER
Secrretária - Reegiane Santos Guerra Miranda
M
Órrgão Gerencciador
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________________________________
____________________
_____
AGROM
MUDAS LTDA –ME
EMPRESA
A DETENTO
ORA DA ATA
A
Tauane Barbosa dos
d Santos
Reepresentantee legal

______________________
__________
_________________________
JU
USSARA OLIVEIRA
O
A DE SANT
TANA
GE
ESTORA DA
A ATA

TESTEMU
UNHAS:
Nome:_____________
______________________ Nome:__
__________
____________________
______
CPF:________________________________

CPF: ___
______________________________
__
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