
Brito

De: Brito <licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 14:39

Para: 'edital on line'

Assunto: RES: PROCESSO Nº 283/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020

IMPUGNAÇÃO CONHECIDA TEMPESTIVAMENTE

De: edital on line [mailto:editalonline gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 13:07
Para: Brito <licitacao Dnovohorizonte.sp.gov.br>
Assunto: PROCESSO Nº 283/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020

Boa TARDE,

Em atenção ao processo de Licitação - Pregão Presencial nº 091/2020, fizemos alguns apontamentos que

segue no documento em anexo, pedimos a apreciação pelo órgão e pedimos que nos seja informado do
recebimento.

Certos de sua atenção, antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,
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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Ao llustríssimo Senhor Pregoeiro
Comissão de Licitação da Prefeitura de Novo Horizonte- SP

EDITAL Nº 172/2020
PROCESSO Nº 283/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020
TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE .OBJETO: “AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÃO
NAS EMEF NILVA DALBELLO DE LIMA e EMEF MANOEL ROQUE”.

DLT PRADO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 01.461.135/0001-17,
com sede e foro na Av. Ivo Trevisan, 1011- Bloco 04, Jardim João Paulo il, SUMARÉ -SP,
representada pelo Sr. EDINILDON TRINDADE PEREIRA - PROCURADOR, portador da Carteira
de Identidade RG nº. 17.022.531-8 e CPF/MF sob nº 110.559.158-18, vem, respeitosa e
tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, IMPUGNAR os termos do Edital acima
mencionado, com sustentação nos 88 fo e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.668/93, aplicável por força
do artigo 9.º dalei federal n. º 10.520/2002, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

DA TEMPESTIVIDADE
O artigo 41, $ 1º, da Lei no 8.686/93, que instituiu normas gerais para os procedimentos licitatórios,
prescreve que qualquer cidadãoé parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a aberiura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no $ to do art. 113.

Jão 5 2º da mesma Lei nº 8.866/93, diz que “decairá do direito de impugnar os termos do edital de
licitação perante a administração o licitante que nãoofizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes.”
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Nesse mesmo sentido o Decreto nº 3.555/2000, no artigo 12 do seu Anexo|, que regulamentou a
instituição da Lei nº 10.520/2002, a quai trata da modalidade licitatória do Pregão, estabeleceu que:
“até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.”

TRECHO DO EDITAL

"44. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
|

41.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.”

Urna vez que a data da sessão do Pregão está marcada para ocorrer no dia 27/10/2020, temos que
a data limite para impugnação ocorrerá em 23/10/2020. Assim, em sendo esta impugnação
encaminhada em 23/10/2020, deve, portanto, ser considerada tempestiva.

PREÂMBULO
A licitação em discussão traz cláusulas que, por apresentarem vícios, comprometem a disputa,
trazendo prejuízos não só aos licitantes, como ao próprio Órgão, que fica impedido de analisar
ofertas que seriam vantajosas no que se refere a qualidade dos serviços apresentados.

Vícios estes que criam óbice à realização da disputa, por que deixa de estabelecer critérios
essenciais de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem O processo licitatório, sobre os
quais discorreremos a seguir.

DO MÉRITO
Da Capacidade Técnica

Sabidamente, o processo licitatório tem entre suas finalidades procurar a proposta mais vantajosa
para a Administração e proporcionar um elevado nível de competitividade e igualdade de tratamento
entre os participantes do certame, de forma a garantir o cumprimento dos princípios constitucionais
da eficiência e isonomia, consoante art. 37 da Constituição Federal de 1988,

Mas não é o que se verifica no caso em análise.

Trechos do EDITAL.

8.1.4, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome do licitante,por pessoa jurídica de direito público ou
privado.

A 7
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Em complento a exigência acima citada vimos a ausencia de:

Capacitação técnico-profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu quadro de
colaboradores, na data fixada para a entrega da proposta, profissional técnico de nível superior
reconhecido pelo CREA, que obrigatoriamente será-o profissional responsável pelos serviços,
acompanhada de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA da região competente, relativo a
serviços de instalação de condicionadores de ar.

Do Atestado de Capacidade Técnica

Sabidamente, é dever da Administração exigir na licitação aquela documentação indispensável
para execução do contrato e o que for fundamental para verificar a idoneidade e a capacidade das
licitantes.
É

Assim, para estabelecer quais os requisitos essenciais à participação das licitantes, a Administração
dispõe de certa discricionariedade e deve avaliar a complexidade da futura contratação,
estabelecendo os requisitos indispensáveis à garantia de uma perfeita execução do contrato por
aquele que sagrar-se vencedor, Discricionariedade esta que não pode ser confundida com
arbitrariedade, sendo que a escolha da Administração está delimitada não apenas pela Lei como
também pela própria Constituição.

Nessa senda é o alerta de Julieta Mendes Lopes Vareschini:

“Q edital deverá disciplinar os documentos que serão exigidos parafins de habilitação, dentre os
elencados nos arts. 27 a 31 da Lei 8.656/93. Esses dispositivos devem ser interpretados em
consonância com o art 37, inc. XXI, da Constituição Federal, cujo teor estipula que somente
poderão ser solicitadas exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações.

Assim, à luz das características do objeto deve-se verificar que as exigências prescritas nos
aludidos dispositivos são imprescindíveis para que a entidade avalie a capacidade e idoneidade
dos licitantes em atender, de modo satisfatório, o interesse público almejado comainstauração do
certame.

Neste mesmo sentido é o entendimento de Marçal Justen Filho:

“A determinação do grau de severidade a ser adotado relativamente às condições de participação
depende do caso concreto. A lei pode estabelecer exigências mínimas e máximas, mas a
determinação específica será variável caso a caso e dependerá das caracteristicas do objeto a ser
executado. O nível de seriedade das exigências de participação será sempre um reflexo das
características do objeto licitado.”
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Pois bem, Quando o objeto da licitação está relacionado a aquisição e instalação de aparelhos de
ar-condicionado, a obrigatoriedade relativa a apresentação do atestado de capacidade, porse tratar
de obra considerada de engenharia, a qual deve, obrigatoriamente, ser fiscalizada pelo CREA,
difere com relação ao atestado emitido para objetos que não tenham a mesma qualificação.

Quanto a isso, mencionamos parececer formulado pelo Crea, quando da solicitação registrada sob
n, 223640/2018, e que traz o seguinte texto:

“Em atenção ao protocolo nº 223640/2018, informamos que à atividade de instalação ou
manutenção de aparelhos de ar condicionado de qualquer tipo e capacidade é atividade de
engenharia, fiscalizada pelo CREA SP.

Sobre o assunto o CONFEA pela Decisão Normativa n. 42/92 dispõe:

+“ - Toda pessoa jurídica que execute serviços de instalação e manutenção de sistemas
condicionadores de af e de frigorificação fica obrigada ao registro no Conselho Regional.

2 - A pessoa jurídica, quando da solicitação do registro, deverá indicar RT, legalmente
habilitado, com atribuições previstas na Resolução nº 218/73 do CONFEA.

3 - Por deliberação da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e de acordo com o porte
da empresa, as atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar e de
frigorificação poderão ser executadas sob a responsabilidade técnica de Técnico de 2º Grau,
legalmente habilitado.

4 - Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas
no item |, está sujeito a "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”,

6)
Também a lei n, 5.194/66 dispõe:

“()
Art. 15 - São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da Engenharia,
Arquitetura ou da Agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras,
quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente
habilitada a praticar a atividade nos termos desta Lei.”

Ainda, a Resolução 1.025/2009 do Confea, que regulamenta os procedimentos relacionados à
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), “indica ser o
atestado do Crea o documento apto a fazer prova da capacidade técnica do profissional...”
entendimento este extraído do Acórdão 655/2016 do TCU — Plenário.
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Por fim oManual de Procedimentos Operacionais do
Crea, esclarece de forma expressa, que “o atestado registrado no Crea constituirá prova da
capacidade técnico-profissional para qualquer pessoa jurídica desde que o profissional citado na
CAT esteja vinculado à empresa.

Então, conforme o acima exposto, temos que o atestado de capacidade apto a comprovar a
qualificação da empresa, bem como de seu responsável técnico, nos casos em que o objeto da
licitação inclui obras, como acontece na presente situação, deve ser aquele emitido por pessoa
jurídica, porém, registrado junto ao Crea, que é quem efetivamente atestará se a obra foi realizada
como prescreve O atestado e se as exigências de conformidade técnica foram cumpridas
regularmente.

Conforme prescreve o artigo 30, inciso |, Ile IV, e 88 10 e 30, da Lei 8.666/93, temosali a exigência
de que os atestados fornecidos sejam devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes. Vejamos:

Art, 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a:

| - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

H - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova de atendimento de reguisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

8 1º A comprovação de aptidão referida no inciso Il deste artigo, no caso delicitações pertinentes
a obrase serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, limitadas as exigências a:

$ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.Contudo,
repetimos, quando o objeto licitado envolve instalação de aparelhosde ar-condicionado, não basta
a apresentação do atestado técnico acima mencionado, sendo necessário, ainda, a comprovação
técnicoprofissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
Crea, nos termosda legislação aplicável, em nome do responsável técnico e/ou membros da equipe
técnica que participarão do trabalho a ser realizado, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade técnica — ART, relativa à execução dos serviços que compõem o objeto desta
licitação, relativa à execução de obra, em edifícios públicos ou privados, compatível em
características com o objeto ora licitado.
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Quanto à Certidão de Acervo Técnico - CAT de que tratou-se acima, vem regulamentada pela
Resolução nº. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA,e diz o seguinte:

DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 2º À ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela
execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos
às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja
circunscrição for exercida a respectiva atividade.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto

a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou

função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e
conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art, 55...
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro
técnico,

Cumpre ainda destacar que as condições de habilitação técnica expressamente previstas no art.
30, da Lei Federal nº 8.666/93, buscam certificar que a empresa licitante dispõe de aptidão
necessária para cumprir com as obrigações oriundas de possível contrato a ser firmado junto à
Administração.

Como se pode ver, é em face do objeto licitado, das circunstâncias de execução e de sua
complexidade que a Administração deverá analisar quais documentos deverão ser exigidos para
atestar a capacidade de todos os participantes, incluindo aí, a do futuro contratado.

Assim, considerando que o parâmetro para fins de fixação de requisitos habilitação deve ser o

objeto da licitação, percebe-se que o item editalício está equivocado ao exigir a apresentação de
atestado sem os devidos requisitos exigidos na lei.
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Então, quando setrata de instalação dos equipamentos de ar- condicionado, tal tarefa é realizada
satisfatoriamente sob a responsabilidade técnica.Sendo necessária a exigência de maiores
garantias técnicas todas essas pautadas em atestado com acervos tecnicos, conforma normas
tecnicas relacionadas.

Diante disso, com o fim de assegurar nossa participação na licitação aqui discutida, impugnamos o
edital também no que se refere ao tema.

DO REQUERIMENTO

Por todo o exposto, chega-se à conclusão de que as cláusulas ora discutidas, previstas no edital,
contrariam normas legais que disciplinam a matéria.

Por isso, REQUER-SE de Vossa Senhoria:
*

- Seja recebida e considerada tempestiva a presente impugnação para, ao final, ser julgada
procedente com a consequente retificação do edital licitatório, já que no regulamento das
contratações é evidenciado quealicitação deve se ater ao princípio da legalidade.

Pedimos, ainda, que se faça constar a exigência de habilitação técnica para que seja incluida a
apresentação de atestado de capacidade técnica regularmente registrado no conselho,
comprovação pela licitante de qualificação técnica, bem como de registro no CREA do profissional
responsável pela instalação de ar-condicionado, visto quetal omissão afronta as normas do órgão
técnico competente.

Sendo isto, pedimos deferimento.

Sumaré-SP, 23 de outubro de 2020

DLI PRÉDO-ME
CNE], 01.461.135/0001-1%

EDINILDON TEINDADE PEREIRA- PROCURADOR
CPE; 110,559.158-18/ RG: 17.022.531-8
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1885

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

Av, Epitácia Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58020-001, João Pessna PB
Tal,: (83) 3244-5404 / Fax. (83) 3244-5484

Ihttp:/Avmam azevedobastas.not br
E-mail: cartoriofBDazevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidosfins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida
sequência, foi autenticado ds acordo com as Legislações e normas vigentes”,

DECLARO ainda que, para garantir transparência = segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, fol

insiituído peia da Lei Nº 10.132, de 08 de novembro de 2013, à aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um cádigo úrico (par exemplo: Selo Digital ABC 12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confitmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https:corregedoria.tipb,jus.bríselo-digital/

:

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela fot realizada, a empresa DLT PRADO -ME tinha posse de um documento
com as mesmas caracteríeticas que foram reprontzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLT PRADO -ME a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/09/2020 16:40:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azavédo Bastos, de acordo
com o Art 1º, 40º e seus 85 1º e 2º da MP 2200/2001, cama também, a documento eletrônico autenticado contendo à Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DLT PRADO -ME cu ao Cartório pelo endereço de e-mail
autenticafBazevedobastos.not.br

.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hffps HautdigitaLazevedohastos,nat.br e informe o Código de Autenticação Digitat..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso sie.

“Código de Autenticação Digital; 30250107181014110857-1
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8,035/94, Lei Federal nº 10,406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 19.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

DGDOSbIdT34UDAOST(2ASSTe6bc05hÍB31992425700279790244714daBb1 720066b07aa1Df7 09593 1ddSacs5aldacilGacBbz!0a5ffadeb40c20913edlebeczb
d235v31c97855b7ef2deBb414770af

=]

Presidência dia Ropóbica
É CFa À a

Casa Ci iBrasil
Medida Provisória Nº 2.200-2,

de 24 de agosto de 2001.



14/08/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral,

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo
contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICAoo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO|DncogaeeA
, ai3810001 47 CADASTRAL

[ NOME EMPRESARIAL
DLT PRADO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE

ALFASYGNUS ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

48.69-9-69 . Comércio atacadista de outras máquinas é equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças[CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONOMIDAS SEGUNDARIAS

43.22.3-02 - Instalação a manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação a rafrigaração
45.51-8-01 - Comércia atacadista de equipamentos de Informática
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados amtericrmente, sem
operador

CONGOEDESCRIÇÃO DA NATUREZA JÚRIDICA

2135 « Empresário (Individual)

LOGRADOURO ERS COMPLEMENTO

AV IVO TREVISAN 1041 BLOCO: 4;

CER BAIRRODISTRITO MUNICÍPIO Dr
13.172-640 JARDIM JOAO PAULO Il SUMARE sp

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE

SOCIETARIO)3DAROCONTABILIDADE.COM,BR (18) 3821-4042

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
eia
SITUAÇÃO CADASTRAL DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 03/41/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL TATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
stamitho diitiira

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.883, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2020 às 04:47:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/4
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MANDATO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento particulaí de procuração, a Empresa DLT PRADO ME, com sede
Rua IVO TREVISAN, nº1011 — Jard. João Paulo IL — Sumaré SP, inscrita no CNPJ sob
nº 01,461,135/0001-17 e Inscrição Estadual sob nº 671.088.449:115, representada neste.
ato por sua Diretora-Proprietária DIVA LUISA: TORQUATO PRADO, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 17.247.126 SSP/SP & CPF nº 048.7250,798-$7, residente é
domiciliada na Rua IVO TREVISAN, nº1011 — Jard. joão Paulo Il — Sumaré SP, -
Estado de São Paulo, nomeia e constitái seu. bastante Procurador Sr EDINELDON
TRINDADE PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.022:531.8 SSP/SP
e CPF 110.559.158-18, residente e domiciliado Av. Ioão Martins Coelho; 2286 - Jardim
Santa Antonieta MARÍLIA-SP, à quem confere amplos poderes para representar a
Empresa DLT PRADO ME, perante as repartições públicas em geral, Federais,
Estaduais e Municipais, com poderes para tornar qualquer decisão durante todas as fases
do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A FPROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelópes PROPOSTA. DE
PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO (B) em nome da dutorgante,
elaborar, alterar de forma manuserita, assinar € rubricar proposta de preços, declarações
e quaisquer documentos que compõe o processo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), desistir verbalmente de:
formular lançe(s) ou oferta(s) na(s) etnpa(s) de lance(s), negociar redução de preços,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo so final da sessão,
manifestarde imediata. e motivadamente sobre-a intenção de interpor recurso ao final da
sessão, assinar é tubricar a.ata da sessão, prestar todos os esclárecirnentos solicitadospelo
PREGOEIRO, assinar contratos, enfim, priticat todos osdemais atos pertinentes so
certame, em nome-da Qutorgante.

Sumaré SP, 17 de feveteiro de 2020

Ait agito GERS do Seen

DIVA LUISA TORQUATO PRADO
RG = 17.247.126 - SSP/SP
CPE -. 048.250,798-57
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

.
FUNDADO EM 1888 .

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

Ay. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-DO, João Pessoa PB
Tel: (82) 8244-5404 / Fax: (83) 3244.5484

http: (Ava azevedobasios,not.br
E-mail, cartorioJazevedobastos. not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos & Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com airibuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Leí, etc...

DECLARA para os devidosfins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digite au na

referida sequência, foi autenticados de acardo cam as Legislações e normas vigentes”.

«DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPE Nº 003/2014, determinando & inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, vada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (par exemplo: Selo Digital: ABCt2345-

X1X2) e dessa torma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pade ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parafba, endereço htto:icorregedoriatipb. jus. br/selo-digital!

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DLT PRADO -ME fihha posse de um

documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, senda da empresa DET PRADO -MEa responsabilidade,
únies e exclusiva, pela idaneidade do documento apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO fol emitida em 30/03/2020 17:38:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de
acardo com o Art. 1º, 10º e seus 48 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do

tiujar do Cartório Azevédo Bastos, paderá ser solicitado diretamente a empresa DLT PRADO -ME au ao Cartório pelo enderego de e-mail

autenticaQiazevedobastos.not. br

Para informações mais detalhadas deste ato, avesse o site titpsMautdigitaLazevedobastos.not.br e Informe o Código de Consuita desta

Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1494288

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 30/03/2021 17:28:39 (hora local).

“Código de Autenticação Digital: 30253003201721320438-1
“Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.835/04, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Faderal nº 13,105/2015, Lei

Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014,

O referido é verdade, dou té.

CHAVE DIGITAL
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