
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quinta-feira

19 de Dezembro 2019

Ano III - N' 164

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N2 285/2019
CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA

CONTRATADO (A):
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E

ARMARINHO LTDA

CNPJ/MF N2: 73.693.665/0001-00

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP N2 028/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS (SAÚDE)

VIGÊNCIA: 08.11.2019 à 31.12.2019

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO:
08.11.2019

VALOR GLOBAL:
R$ 2.304,55 (Dois mil trezentos e quatro reais e cinqüenta e cinco
centavos)
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Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.; (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.di3riooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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O PRESENCIAI»«RFÍÍ" 0218/2019
PROCESSO ADMINISTRATIV0183/201,9

2« CONTRATO DE AQUISIÇÃO' DE ;^ÁTERIAL
DIOATICÒ E DE" EJapEDÍBNTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIpADES . DAS
DIVERSÀS' SeCRBTÃRlÂS MÓNICÍF^AIS (SAÚDE).
QUE entre SI CÉLEBRÁMi DE UM; LADO O
MUNICÍPIO DE UBAITABA E; DE OUTRO. A
EMPRESA MASKATE DISTRIBUIDORA DE

o MUNICÍPIO DE UBflTAPA-BA. Inscrito no CNPJ/MP N»
ftiia Rafael Óíive^^-n^'Ql* Centro, ÜbaitabarBahIaí CEP 45t545"000i a seguir:4®íi®^ii^í^® CO|lTWiTAWTE^
casada. Uisií(»Jib O!P/MF ri» Z15.78B.695-EL portadora 4o RG n« 01i659.478r^rS^|BAo.r^^^
Cfcéro Rltifiítíti de. Cwtro. 56, Centro- UMteba-BÃ.:CBP 4S.54S-00Q, no uso das_atribuls9es le^s e as nora^gerais a Lei:Federalrir8.665i.de.2Ide;junhQ^X993;esuM^
StS«or dlarite designada
DISTRIBUiOORÃ; DE PRODUTOS É jpAPELÀJ^ B ARMARINHO LTDAí, Inscrita: n(^ CNPl ̂ F)^H
73.693.665/OOPL-Oq,. estabeletída ria Av. SenKor doa Passos.

PRÈSÉNOiÀfrÀRARfiòiSTRODB Preços N»:028/ZÔl8,medIanteás seguintes Cláus^

íSSíoSr^í^ a AQUISIÇÃO DE MATERI^' DII?ÀtíÇa E DE ̂ I^E^
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES: DAS DIVERSAS SBGRETÀIHAS. WUNlCÍPAIS ;(5AÚDR<;especificações do Termo de Referência constantes rio Anexo I - Esp.é(^wões ej^ da
contratada, ps quais integram o presente Instrumentp Independenteníènte.de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA -vigência ^ ^ ,i/l y/PniQ
0 contrató ri ser cêierimdp ençrárri ejn vigor na data de sua assinatura e expirará em 31/12/2019 ou com a
entrega bàdô^prpddtri^^
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GLIpS" 2/0 BMAÇQ galvanizado EOMTRATAMBNTaANTI^
?ERIlUGEÍ(íf MEDINDO.0.8 K^2.8MM. BH
UNibÀDE&

cx 30 1,25
3730*

67 BXTBÍAÍORCBC^WROS ZINCADO. CAIXA COM 12 UNIDADES. cx 02
14,00 28,09

'SV- /■ : GIIM4P0 PABA.Í^11PpCD.Rl06/6sCA8^
CÒNTBHDÒ APROXÍMÀÓÃMENTE 3^ ex 40: 9.38:

37530

86 isoEfl^íÃíaém^ UND 10
3,20< 32.0.O'

9.0 • UND • 20 16^80 336,0.0

9.3.

LIVRO DEPROfrOCOLOrDE CORRESPONDÊNCIA, MEDINDO
154X2J$MM:Ç9M:100 folhas, em papel OFPSET 63G/M2i

UND Dl
7.10.

7.10

98 PAPEUCBLOFANB ÇQRESVARIADAS. 85X10PCM UND 20 0.76
15,20

102

papel|íA0BIÍ^PR8pt).ÜrMSíRÃ: 60IC/M2. LARGURA líOO
B0BINA'CQÍ4:i5iKGiÇ0.M PAPOS PE IpENTIFieA^O pD
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53730 '

107

PAPELiMPROf^AÇQEBRANCAiBOBINAPBlSÇG.
EMBALAdEM.GbMlDENT!FÍdAÇíÒ DÓ PRODU
fabricante/
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A n t n A -S C

IIi, o Ibcál do fornecimento seiá informado pela unidade solldmnte no, ato'de assiMtum
Instnimenábrsendo'asj lentre^ de total respònsabliídiade dá CtíNTRAT^A# de róm
PWE<^<^' PÍÍreBI^CW; 028/2019 SOB O. SlSfTBMA DB

dá; j^livcoj dlaS' á 6<tótdíldb âa^
instromento « ̂ ?d .^o corresponda à qúálidbdá áJdgldà np .edital, o produto seré t«^^d^ o^dçyg^^í
sübsitutàd caso de n^o sübsdttilçlío, estará caracterizado o descimiprimentp da, obWgaç5aassumida, cabendo liicítppte vencedora as penalidades prevlstas neste Edital,
§í® Todas as enttegas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor

deVldanien^; gomjprovááo pela empresa ívèncedora/ por éscritò, atê; 24 (vlntb e nuét^) ftoras adb^. da data.
S^AôÊ^^díi a qpe^ludedParáBmíd aáteripl>
obHgaçSo de 'tePsái^íf a^ requisltanees do correspondente aos custos pue vier a ter para
suprir as nefcessidãdesiadmínistratívas de suas unidàdes,;até o recebimento dos produtós/matenals.§ 4« Correrá pbr conta da |OÍÍfRÀtADÀ.Beguros, transporte^ telbutoSi encargos tobalhistasa previdenclários,
e ainda lodaS as despesas que diretamenta ou Indiretamente Incidirem na prestado dos servlçosv
§ 6® Em qualquer caso de recusp, a empresa vencedora terá o prazo de 24Cvjnte júatrol .hp^
proNddètídím áíjmbsütuíçâo correspondente sob pBpáde: jncldlr nas sw^ps ;admlnlstrattvas,preyl8tas,nesm
editei e deliitewardrâ Seci^teria requlsitante bs custosdecôrrentes do atraso, ná forma do disposto neste
insiTumente wnvpcaterte-

dUosuiJUsBm-
rnimt^msíÁs ■
I-Coitetíteéteòbâ^çdás ■ w»»™! ̂ no nrazo
al EfetUaT'd teíteeteniePíQ dós predútes dlscilmlnados na cláusula quarta, de forp^ integral e no

estlpptefetiaiÇláuitute pspspeclflçações contidas em sua proposta
comâiícteblttpíufe ^ ^ ̂

bY j^eçuter d!itetemunte:o Contrato, sem subcontratapôes ou transferência de responsabilidades,
c) JPrestar tedo que forem solicitados pelo Constante;
. ^ ü -üi -'—*V-" ininT^üflfic tiAin (ifintfâLâliirfi

gWO,^^«çoTdt^emp«ls= càtiTRAtADA, 'mo que spI» <1»^
Lcíalinént&cíttaa e que o fãb seje anteriormente comunicado ao Bscal do contrato por melo de.documonto

deveri reatizadá^po qu comlssêo désigtàádpam i^flm quóieÜdtlrâTsóJ^çld^^i.'^aprôvanàònunào a isubsâtulçâo mencionada no patágitefo anterior.

DACONTa^lANXBí
l.C(msSiteiteni)hrigaçÔeaaaCQhtt^^ '
aí Efetddriqbi ÍótesosiUdicadp§,.QS pagámentp.sdevfdósà Ço^ t

Lei. ,

d) Acpmpajihpr ç fiscalizar a

CLAüSUlàSÉl3MA-tD0 REAYUSTAMBNTO

RUA^faaiOliveira, 01 - Cenjbrp •CK';45J545-000^ GNI^.* pii6137305/QÔOl-^
Ubáltâlsã-nBA.

■  ir

fjf ,
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Qs preço^íCpntratatíos são fixos e írrea)ustáyeis,
§ l« * Penntót*se''á revisão "
nj,daLelft6eiB!/93. i

noÁrtõS^

^  das condiçôps flxadas-na Udtação/:erros Pu àtrãspinàtpxcpu^ô. do
Administração p^erá. u; ou

yjjignviáflv^mathtej'gãimntídagpri^da defesa; apItcarãadjudlcatârla/contratedaU^
Ú) i3^(ÍYeri^np& pblr

maior ou cusQ^òijMlto;impeditivos ao çumprmwnw w opngaj^w.íWMww 77;:7"^;rM
S  AdmWstraiao.Al.aitM'
SISluifeieÉMS^BnW). calculaíisQbre
das obrítócSi^as^^d^ Sídyp poriuptívp dèfói^ínãiplláuè venha ã-spr^onheç^jiela Ad^
dl de Uarticlpú#o çin ÍW e impedimento da contrata icom o munj^^ deUbaitib^Í|i^^ú'^ supeiloru 2 tSisD nos casos de fáte considerai^ àquelas qub.causem.
Slmtíedíisfllâltor com à Admlnistraçãòr Pública (declarado, de infdóneídadb) peló WPdo #
|dnSMWSe.6aia^vfsXa.4«lá^^^
contratoi; comportar? seidé modo inidôneo, cometer fraude fiscal pU qi^quer amUwm.contratorcomportarísetteraoao inmoneo, coraeier u-uwiu.v«. w«éíe As rautereTerldas nesta cláusula serão descohmdas no pagamento PU cobradas judicialmente.
Izà Ás saSs.previstosoas alíneas Ve T poderão ser aplicadas cumulativamente c^

§ 3» A& multas poderão ser descontadas dos pagamentos por jijma deyi# ̂
recolhidàs diretamente, à conta coerente do mutUcíplo de, no pr^ de:partir dádàMauddfij^çãodú ato dèp.unlça0.óu,mnda,quando.for o ca^OiCgbrado

é sd Dòdi^p ser relevadas, em lasÉâo de circunstâncias exce|idãrmis^

r* JV*

,?■-

5S» NaprPim^^ será ássei^t^do o direita ao wntradit^i^ a a.
f d^Àpâs o ^Unpiiw^

* _. '1 * i._-_ al1^Aã»n4lk4t>9e« ' '

bj çoi:re?^óndenteab^eiãQ^ da
.fi, { ' •

S®^|SÍ®^í^ntral0 5««sclsio com
na ièl rt«.éi6^/93, a normas que regemia Ata de BeglsfeQde ^0, . ««uIcmc «nc§ i« A Çòfetaátu poderá rescindir ad^ respeçtlyo Conmato, nas^hipóteses previstas nos

w ?7 dau.?.6«í/tí9 4WÔ»

çi^ç«ggiíêcij^.:i}oM^
SHíT» «nS toadonte oforneclnientp objeto dó presente Cdntrato.

""||'U \i I.HH»

Riiá Bafè'elOHv^ra<0ír Centra»- V - l i '' ' ~ vUbãitÓípar^BÀ. ' ' '

• ■f.,.fir.
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çtÍlUSJí0tóê!lííM4ÍPÍM^^^ i
i^mpoèeÉ^^ lejrtfepôla Ctínwaiadá fî o çoDWdi^ através de ̂
Countratoi título eátecútlyó .exttaiudl^^^ ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou-còmpehsaçâo df
crtdltos^ seiúprie c|ue;possí^^^^

n •
íT'

OAtJSUtâ^DlaMASEGÜNDA. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS i n«xnn,Aa.AnA
§  ÇÕÍitltATANTEr^ tysporiderá por quals.qU:er compromissos; assumidos pela ÇQíTCRATAPA com
tefa:èIro5^aUiéá^##pJ«^9síâ weçu^ò do p , _
§ 2!?A ÇQNTRÀEto exeçuçâp do Contrato/ om fTPb*P?^"W®«P
ODPiaaçoewHa assmmtiasioufpaayonuiçviw.uyortM/ifi^M.v.v ü> j
§ 3?0 p5p ser pbí^tí sP^o^fai^P/ pessâo-ptí pp*-

14atiia deste Contratò e integrado das omlssôeS/ desde que compatívdis com os
preceito^ dè;pír^tttlp6bÍic», apllcarTse.à, sup^^^ princípios da teoria geral dos contratos e as

^ disposlçÔesdo nirelfe^P^^^ - '
§ SSACOKti^TADAréimanderá por todos os danos^e preiufeos decorrentes de;párallsa^çp^^.execu do; foirriedmèpfe!?||^^^ salv:o;oa óartêhciàtíe ̂ o forftdto^ou fó^tít^^sa^^ praw de48
(qiiarej(iáÍ§^fástíV oepl^cí?»» .,.«« a w
§ Â® 4. .^pPvidenéi^rd q"púb|[!^^ô |e ?seusf ADITAKiTOS,- 40 Dltóo
gflÈlãld&líííííÃt^bii^Fíf^^^

•jí

'í?:?

I I ^

O'forijpicíitiíçii^ ibi: Pí^iptÓis/inafc^fâís SP^
obsèr^db^e o eratá' cumprimento de tòiàas as cláusulas e condii^oes. dècoriredtes deste Jnsthímento,
anotando,, inclusive, eiú registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a executo do mesmo,
determinándo o que fòr nècessáriò à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67/ da Lei

,8.656/93. ;

As pári^^ íélO|em ft IíS^ ií^ praimlecerâ sobre qualquer qutto/ pojc mais

• naprèl^íá^iíás^tfitó^hàÃqubsi^iiév^^ ;r

í,"

übáitaba (BA),06 de novembro 37SdeZ019.

MUNICfelQ pgtMiAPABA
íltíilàiÇatyelhàri
(eQittntmittç)

1

MASlCAT^Di:

.

PAPELARIA EARjMARlNHdLTDA

Cmà^DÒLOPpmbÈláÓSNÉTQ
(Contrataáo)

ir-' r
V . .1.

íiS39â4ãt9SS

Rua Râfeel pllVeira, 01- Centro • CEPt4$.545-000. GMPJ: 016137309/0001.^
^  Ubaltaba-iBA, '
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i I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/11/2019 16:29

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do
Estado da Bahia)

Certidão N°: 20193060034

RAZÃO SOCIAL

MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

038.205.516 73.693.665/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar

quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2019, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wvvw.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

nnnou?
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01/11/2019 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar ímo^íniir

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 73.693.665/0001-00
Razão Sociala^lASKATE dist de produtos de papelaria e armarinho ltda
Endereço: av senhor dos passos 1337 / centro / feira de santana / ba /

44010-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade;26/10/2019 a 24/11/2019

Certificação Número: 2019102605060167862291

Informação obtida em 01/11/2019 15:06:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

nnnou''
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01/11/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
CNPJ: 73.693.665/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:55:12 do dia 01/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2020.

Código de controle da certidão: D54B.B411.66A4.86FD
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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1/



Pácri-i- 1 df-

PODER judiciar:.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO

LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.693.665/0001-00

Certidão n°: 180620638/2019

Expedição: 19/08/2019, às 14:33:12

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E
A R M A R I N H O L T D A

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob

o n® 73.693.665/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
'anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic.- do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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01/11/2019 Certidão Negativa de Débitos

PREFEITURA MUNlCiPAlOE

FEIRA DE SAHTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003, de 22 de
Dezembro 2000 - Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N/2019/168671

CONTRIBUINTE:
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E

ARMARINHO LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1337 - CENTRO

CNPJ/CPF: 73.693.665/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4.843-7

INSCRIÇÃO DE LOCAUZAÇÃO: 6.589-7

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO: 01/11/2019

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO: 31/12/2019

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dividas de
responsabilidade do contribuinte acima, reiativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Divida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa iegal prevista
nos Incisos dela IX, do Artigo 149, da Lei Federal n". 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

Conforme o Ari. 215, § 3", do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n". 003, 22 de dezembro 2000, as
certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a'ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. È válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

9c3a4bd40102bb561cce3d0ee35063c6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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