
ESTADO DA PARAÍBA
PREFSXTORA MÜNXCIPAl DE S*»TA RIXA
COMTSSJtó PEtOtMIBHTE DE LICITAÇltO

OXmiXTOK*; 236/3020

ESTICO «• 009/2020 00. «m» 81 CKÍ8RAH A
SKRKARIA DE SAÜDB D* ÍMOTJTDRA WWICIPAL OT
SAKtA RITA E LtBKRTY PRD rUDUSTRIA K OOHERCIO BE
BCprCPAMSKTOS DE íKFOFMtóXCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CtaOWIB DISCRIKrWtflO
NESTE INSTRWCENTO NA ÍWKA ABAIXO:

A  ilonicipRl «Io Sant* RltA, por intoraOsU© do FUNDO KUKICSPAL DB
08.694.222/0001-63. aiCiíAío a Av. Sov^naflor FlAvio Ritooiro Coutinho. a/n. coRiaiA
PB. Mproaootodo polo Exool.nUa.i-o Soorotàrio Hunicipal « S.ó«l.. o So^or tTCl^COR««
CA^i£> inacrlto^ CPF/KP aob o n.» 339.600.471-72. dorar«.t.
outro l««lo UBERTI PRO INDUSTRIA I COMERCIO DE EOOIPAWHTOS DE
33.848.018/0001-05. alru«to n. Bu. B MENCESIAU BRAZ, 794 - SAIA 13 - - ««W A^O
DA PUkTrKA /PR - «P 86-430-000, doravant. alt^laa-anEs CCWTRATABO,a..inJ7p..a«t. cnnúatn, © qual a. raçarÃ p.U. cUuaula. . «TundiçOa. ..çuinUa.

CLtoSUlA PRIMEIRA - DOS PÜMDAMKliTOS DO OBtlRATO: . .. . ftno/saao Dtoo.aa««la
1.1 sau eontxato tocorra da llcitaçío -odalidada Pr.ç*«j El.trônleo a

na. Ur-o. d. LI P«l.ral n" 10.520. da 17 d. JUha d- 2002
radaral n* 9.866, «to 21 da Junho «te 1993. Ldx Coapl^tontar n* U
2006- Dacrato fadaral n' 3.555. da 09 da Ago.to da 2000,- " nl lf au^^
d. nanalro d. 2013: Li Co«çl—ntar 147/2014; D.erato r.Ml-r.1 n 0.53E «
da 2015.- Dacrato n' 9.488 da 31 da asaaw da 2018; Daerato

laglalecào partinanta, eonaidaradaa aa Alt^açftaa postarioraa daaaata—bco «to 2019.

zafaridaa nocoa».

CLADSUSA SECUNDA - 00 (»JETO DO CONTRATO; .u~«ui<PTPA
2,1 Q pzaaanta contrata t«. per ebjato: AQUiaiP» DB EgoiP/OONTM B INWKH DE XHPC«4ÃTICA,
VISANDO XTSND&N X SECXSTAXXX DS SXÚDS 00 «UNICXFIO DB SANXX R2TA. PB.

2.1,0 íeraaciaanto davaca «üíwiecat elaoroaaiawíta Aa ,»ndiçâaa «xpraaaaa Daata inatruMn^,
prepoata .praaantada, Pragiu Eiatrôni«íe n» 009/2020 a inatruçSaa dj,
aasaa «lua íicaa faiande parta, tntegrantaa do praavita «mcxato, indapandanto da tEAna«le» -

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PJaÇOS: (nrtaTBfl KTL
3.1 O valor total «toata contrato, a Dm* de prw pcopoato, * da R8 4.159,40 (QOAniO
CKKtO E CINQÜENTA E ÍKWE REAIS E QUARWTA CKMTAVOSÍ .

■■ixm
CO RigiAo ED lacamc AvclM, par<
cal.i M> .«mta. a. rapar. ^miD.

ESPECUriCACÃO TttllD. BMãÍT.

eançAs da ccsaoidai Daakcop.
.TA. lia SOOta ou «upariftt

padrA

.taadar >Arata««; TP-Llt<k Tt-»R84<»I
valaaM aaAlogo coa «.iecuitoâa

Banda cca fragUnoia 2.4C
CllN). J Aetwiât astaraai a 4 porta. LA.

WID.

la

»

KkJNai

IBSTERN 016I7AL
apsootto*»

TP um
TI-IRB40N

waco UNITÁRIO

M 1M.S4

M m.70

tosu.

PREÇO »IAL

M i.>09.40

RÍ 2.U4.IK)

M 4.iaP.«

axcato para oa eaaoa praviacea
didlSÜLA QUARTA - DO RSAJUSTUCNTO:

4.1 Oa prapoB contratada. aAo fixoa paio paUoda da u— ano,
RO Art. 65. SS 5» a 6'. da Lal 8.666/93. a
4.2 Ocorconde o daaaquilihcio actmõaico-ftnanoairo «Io contrato, podar* **>'
relaçAo qua «a partes pactuara- inieial-anta, noa tazaoa do Art. 65, Inoiao 11. Ulca
Lai 8.666/93, -edxanta «raaprovaçào docu-antal a requarl-anto aivteaao do Contratado.

CLÁUCÜLA QUINTA - DA DOTAÇÃO: _
Si Aa daapaaaa cortaria por conta d» «aguinta dotapAo. ooaatanta do orpaswita vtganta.

ELBtBMTOS DE DESPESAS / APLICAÇÃO /PCtTTX
02.111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSI9TE-CIA SOCIAL - IKAS
00.122.2605.2072 Manutumçâo da. Atxvidadaa do Funde Municipal da Aasistânela Eoclsl

4490.52.00.001 StjuipíUMntx.» e aatarral pacmanonta
Kanutai^cAo a lopla—antacAo do Pzoqza—a Bolaa Pa—Llia - PBF caa.
Bqulpa-entoa « satarlal pasBananta
BquzpaiMintoa o satMial par-anonta
Hanutançâo «to Proqea—a <to AtancAo Integral a Fa—ilia
Bqutpeaeate. a aatarial par—ananto
Equipas—ntD. a eatsrial paz—«utanta

08.244.1707.2076 ManutançAo a laplajMWitaçio daa Ache* do Acolha.-anto - Caaa da Pasaaga-
4490S2 - 001 EqulpaMntoa o aatarial paz-ananta

Squipa-antos • -atarial paz-ananta
IsplaaantacAe daa Acõea do Acolhiaanto Inatituc»

09.244.1703.2074

449052 - 001

4490S2 - 311
.244.1703.2075

449052 - 001
449052 - 311

unioo

08.
PAIP

449052 - 311
08.244.1707.2077 ManutancAo a

Raaiddneaa Inclualva



4490S2 - 001 Equipèsantoa « «atftrial p^rsanent*
«49052 - 311 tquipaa»nt«« o BSMrial peimanwita

SEXTA - DO PABM4EMT0;

pagkaanto •ez4 Mdiant* EMWHKO, d* acordo cos as gaanUdadas efetivaaant» antraflua»,
a data do tacobljsanto sfei/initivo do objats, pala Cooisaás do R«<^raonto. aadiantá

■praaantapAe do Mota Fiscal, con£«eida a atestada. O pkgaaaaeo d««erá aor efetoado no acaso
■Aalao da 30 (tcintal dias apds a apcasantacio da Nota Fiscal.
6.2 Oa preços serio fiao» ■ rccea^ustáveis r.os tensos ds logislacio ao viflor. duraista a
Vigência daste contrato, salvo os caso» pca\-istos no Act. <5, parégiafoa 5* a 6* da Lai
a.666/93. da fonsa a sar aantido o Eguiitbrio Eccndaico-rinancolro do Contrato.
5.3 Para oCativacio dos pagaaantos resp«sUvoa. davarâo ser apresentados juntaaanta eoa as
Faturas s Motas Fiscais, as Certidão» Meçatlvaa da d^ico Q® do IMSS. CR* do FSTS e eoe a
Paaenda Municipal do dosuoilio do pr^onenta, devidasente atualizada;
6.4 O nio cuoípciaBoto do subttaa anterior, isçlicaci na sustacio do pagaawtta que s6 seri
processado após a apresentacio das referidas cartiddes. nio podendo ser atraso
ds pagastaaca.

CI^USOTJl SÈTSdV - DOS PRAZOS E LOCAt 01 OITREGA;
s. O {dileto desta licitacio deveri ser «mtcegue na totalidade, Badianta a oxpedicAo do

Boltcitaçèo de fomeciBonto paio Setor Coopeteate. a qual deveri ser atendida no prazo
aixiao ds OS (cinco) dias a contar da dats do recebiaanto da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto desta licitacio deveria ser realizadas na Saerotaria Mmucipal de
Aasisténcia Social e Secretaria Municipal de Saúde da >£micipio de Santa Rita. FB,
loealisaaas na Rua Fredarica Osanan. n* «4. C«itxo e Avenida Flivio Ribeiro Coutinbó
S/H. Centro. Santa fUta/PB, rospectlvanante, no aunicipio da Santa Rita. PB, da acorde
CQB a solicitacio da fomeciaento.

c. Todat aa ^spaaaa da transporte, tributoa, freta. camgaMnco. dascarregaMnto, encargos
traballiistas e previdenciirioa e outros custes decorrentes direta e indiretaaenca do
fomeolaanto do objeto desta liciteçio, correrão por conta exclusiva da contratada.

d. O prazo da vigência do presente contrato seri detemiaide; até o final de axercleio
finAAC9iro do 2030, considvrodo dn dotA do suo ossÍBOtuto.

aÀaamA oitava . dos «KMtâos oa cqmtratahte % da licxmmts vracxooRA;
8.1 Cabaré aoa êrgios dwaandantes desta licitação:

a. PaxaiEir durante a vigência de Contrato, o acesso doa repcaaeatentea/pzapoBtos a
eapregados da CCMTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências dos órgáos
deaandantos desU liCiUçâo. desde que devidamente Identificados • aceapanha^tes por
represantanca do CWTRATAMTE

b. Proeovar o acospanhasento a a fiscalizaçAo quando da entrega dos produtos, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando sa registre próprio as íalbas
detectadas a comuiicando ê C3KTRATAQA a ocorrência de qualquer fato que eaija tMiill riii
corretivas por parte (testa:

e. COMmicar i liettante vencedora, qualquer irregularidade no rnrniniMinr i dos
produtos e lneecro:^r isediataaeote o fomecieenCo, se for o eaao;

d. Ispodir que terceiros fomecsB es produtos objeto deste Pragêo:
e. Prestas as inferesçAes s os esclareciBentos que venhaa a ser solicitados pela

COMTRATADA:

e. Fiscalitar o contrato na foma dispoata no artigo da Lei 8.666/93:
g- efetuar o pagasenco á CONTRATADA os acê 30 (trinta) diaa apês o atesto da Mota

Fiacal/ Fatura do Material e/ou servicos:
h. Ateetar a exeeuçio do objeto deste Contrato, por oeio do Setor Coapetenca;
i. Fornecer eteatade de capacidade tácnica quando solicitado, desde qtM atendidse as

obrigsçdes ccntratuais.

8.3 Caberá i lieltante vencedora;
a. Responder, aa relacêo ao» seus esfregados, por todss as despesas _

decorrente» da entrega de produto e/ou serviços, tal» eoao; a) aalirios;
b) s^Bcos ds acidante; c) taxas, ispostcs e contribuições; d)
Indenisações; e) vales-rsfeiçio; fj vsles-transports. e g) outras que por
ventura venhas a ser criadas e exigidas pelo (Sovemo;

b. Manter, ainda, cs seus sspregados identificwba por crscdia, quando «■
trabalho, devendo substituir iasdiataa«ise qualquer ub deles que seja
considerado inconvenieots ê boa erdu e êi nensss disciplinarea doa êrgtos
desandantea desta Iscitaçáo:

e. Respeitar as noraat e pzaeadiBantos de controle e aoesso is
d^endências dos õrgies dcsandantes desta lieitiçio.-

d. Respondar pelos danos cautadoa diretaaenta a v ou a tereeiros.
deeorrentaa de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nio
excluindo ou reduzindo «sae responsabilidada a fiaealizaçáo ou e
aeeepanhaeento peloa órgios deaandantes desta licitacie;

a. Respoader, ainda, por quaisquer danos causados diretazMnte a bMs de
propriedade dos õrgioa deuandancos desta Xicitaçio. quaruto asses tenbSB
sido ocasionados por seus «pregados durante a entrega do produto:

t. )en:ragnr os produtos néri.i»o de 10 (dez) dias, contadc» a partir da data
da assinatura do contrato/eapsnho. Q deseusfciaento se prazo citado
sujaitark a espress c«itratada i ponalidads de aulte.

g. Bncarraga-ae da entrega doa itens adquiridos, areando coe qualquer
custo advindo do transporte, carga, descarga, I>m cow qualquer serviço
relativo ao procadimnto de entrega.

h. Ho ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado docuaenco fiscal
válido correspondanta ao fomeclBento.

i. Coeunioar aos õigáea demandantes desta lioitaçáa. por OBcriAe,. qualquer
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, %\
f^ C o { do contrato poderá eer:

- íf- Sj *. í .^',—-22:
,? !' SF>"'4íL" "■SL"^-"2r -r'""°- — - -

fuada*ntad« da autocxdada coeF»teote. precedida de aotoriaacdo escrita *
CLWJSUUl DÉCMl PRDttlWl - Ems PeHALUMUlÈS;
toa íomecedoros/contratedos que dasoBciraa total ea nar=iai—►«
os ervAea deeandantes (Msta licttaçdo e aos contratos eelabtados coa
objetivo, da licitação, ..rio apl^, « na lei 10.520/02, a. seoulnte. 7««!èe.: foadaMntedaa na Lei a.6««/99 e

! - Adveztdncla; li - wi.tf».

- - —■

^ • W do croooqra^ fi.ico d. obre.
b» 10 t (der por cento) sobre o iwlor total eu oarctal d. s .

c««=-l.-.nto d. nota d. ...«iho ouÍoSIIS
^--r:r W - Decl.rsçAo de ^idoneidade para lioltar ou contratar COB a MainiatracAo Publica, enquanto parducarae os eotlvos deterainantes da ™ .i stracto
pr^vid^ reahilitapío perante a prdprí. autoridade que s^^a^U^

Li* aplicada, nos teraes do inci«» II. ,.r* descontado do elor da garantia prestada, retido doa pegaeento* devidos pela AAUnlstracâo
ou cobrado ]udiciai«nte, sendo corrigida eonetariae^te, de confocaidade
eea a variação do IPCA, a partir do tano inicial, at* a data do efetivo
r«celhiaftnt«.

S 2' * pena de anlta poder* ser aplicada ei»ulativajs«te cos> aa

5 3*. \ contagea de período de atraeo na axaeucto doa ajuatM serl
a partir do pri^iro dia útil subsequente ao do encerreaento do prato
'•tAMléctda pan q cm^srXMnto da obrlçBcAo.
5 <• A SLispeneão tasporiria lapedlri o fomecMlor de licitar e contrilsr Co»
a Adamistraçla Mbliea pelos seguintes pratos:

Z- úfi (seis) esios. nos casos de:
al aplieaçAo de duas penas de edvertAncla, no ptaso de 12
(dote) asses, tea que o femeoedor/centratado tanha
aa Mdailis corretivas no praao datecainede p»la
AdainistraçAe .-
b) alteraçic da quantidads ou qualldada da ■ereadocla

femseida;
II* 12 (dotei aeses. nos ossos de:
*) setanlBaanCo imtivado da erecucto de Obra. de serviço, de suss
parcelas ou do fomeeiaento do bens.
111 - 24 {vinte e quatro) aasas, nos oaaoa da:

s) entregar coao verdadeira, asreadorla faiaiCicada,
adoltarada, deteriorada ou daniflcada;
b) paralisação d» serviço, da obra ou da fomeciiMinto de bens
sea justa fundaaentaçàe e previa ccounleactc 1 Adainlatracio;
c) praticar ate ilicito visaodo a frustrar os objetivos da
licitação no iabite da Adainistraçlo Pública Hunicipel. ou
d) sofrer condenaçAo definitiva per praticar, por asio
doloso, fraude fiacal ao raeelhuMnte de qualquer tributo

S 9* Ser* declarada inldftneo. ficando lapedldo da licitar o contratar co» a
Adainlatrecdo Pública, por te^w indaterainade. o fornecedor que:

I- nlo legularisar a inadiaptúncie contratual noa prases oatlpuladoa
nos incisos do parágrafo anterior, ou
11 - deaenatrar nâo possuir idoneidads pars eoncratsr coa a
Adalniatraçie Pública, oa virtude da ato iliclte praticado,

fi 6* Ha aodalldado pregão, ao fomeoedoc que. convocado dentro do pceie da
validada de aua proposta. n*o celebrar o contrata, deixar de entregar eu
apreaentar docueMtaçAo falam exigida para o certa», anaejsr o retardaaeato
da exeeuçlo do »eu objeto, eo^rortar-ae de aodo inidôneo ou coaeter frauda
fiacsl. serA aplicada penalidade da l^pedlaento da licitar e contratar coa
o Huniclpio por prazo náe superior a 05 (eiceo] anoa. sendo deseredaneiado
do aisteaa de Cadastro de Poxneoedores. sea projulao das aultes previetas
se edital e no contrato e das coainacdes legsls. aplicados e dosadas eeg..'..4,.
a nstureca s a gravidade da falta coMtida.

O



U.a * d» p«;and.d.. ® "
I.1 10.520/CJ. .te <to Co.p.t*ncl. de ortW«t>r d» c»^.« da.tt
II.3 A .utoridad. qu. tpliet* a. «ançi.# « ^ no »■
B.6<6/»3 ■ na L.1 10.520/02, òat.i*in»r* a pubUeaeto do «trato d. a
Oficial, o qual davort eeotar: ^ „ r.mda«tto

I - n«a« ou r.ito «>cial do forMcwJoi • nuwto da inacriçâo no Cada.
da Paaioaa Jucidica. -
OfPJ ou no Cadastro da Pasaeaa rlaieaa - CPF;
ri - now o CPf da todos os .òcioa; a—min - aancto aplicada, oca os rasp^stivos praxes da i^iadl*anto; rv - 6rg*o
antldada a autocidada que aplicou a sançlo;
V - núsaco do ptoeMso; o VI - data da publicação.

11.4 Al*, das p«alidadas citadas, a liei^t. fw^d^ ^itu«
canclaBonto da sua insctiçto no Cadastro da Raqistro da PernecedM Capitulo
Municipal do «anta Rita. PB a. no qu. eoob.r. as dauis pwalrdad.. cfarldaa no Capitulo
[I,fc«U«rir.^U'." for«l tacuaa * contratação, podando o.
lieitacte, . s.u «cluairo Juiao. convocar o. licitant«
Claaaifieacto. para qua aanifa>ta> lotac.aa. na o
TMa* as cendiçòaa odltalicias para fomaciaanto do objato licitado Ou «ítio
lota as saguint.a hipòtas.a: . ^ j. > ^ a-.-, daata

C) apoa daeorride. 05 (cinco) dia. da eonvocaçto do.Uenaçio .«• qu. a licitanta ^moomdOT» tanha ratirado a aa.toado o Inatru—oto
""(^'.^"dicorrido. 05 (cinco) dias da assinatura do c«.trato. SM ^
a aaacucto dos s-rviço. ou fomeci«nto dos bana, edijato ***•" " atraso nio
tar sido solicitada, s« juatifIcativa da atrase ou co« juatifieatiT» ds atras

ia.fi Xlè» da* panaXidada* eivai* «Uneada* nea «ubitan* aA^riora*. a « . »• /
pravd ainda punicdas na asfara crutlnal, S«4o va^aaost

Art. »3 - lapadir, parturbat ou fraudar a raalisaçte da <pialquar ato dapcooadiMnto lloitatócio! Pwia - detaeçâe, da 06 (sola) «mm a 03 (doía)
ftAoi^ a BuXta*

Art. 96 - fraudar, ao peajuito da Fazenda Pública, lloitacto instaurada para
aqulBlcAo ou vmida d. b.ns ou aaxcadorias. ou contrato dala daoerrant.:

í- alavando arbitrarlabanta ea praços; ...«.h. «i
IX - wdsndo. coau» verdadaira ou parfalta. aarcadoria faltiXicada ou
datariozada: III - «itragando ma «rcadona por outra;
IV - alterando subatAncia, qualidade ou ijuantidede da aarcadoria fornecida;
V - tomando, por qualquer oodo, injuatiaanto. aata enwoaa a propoata ou a
asaeucto do contrato: Pena - detancAo. da 03 (tzAa) a 06 (taia) anoa, a
Bulta.

CLtoSOLA OtelMA SBCUNDA - OA PlSCALItACiO S CESZÃO DO CCKTRAtO
13.IA «.cuçAo do contrato tarà objeto d. acaapan)ia«nto. controla, fiacaliwio a

BvaliaçAo por raproa«ttanta da Contratante. dMiqnaaos para Cutoc do praaant. contrato
a Sra. OltUA POWO PXRRIUIA Atvia Dl LMft. portadora do CPF 032.211.194-04. co.
lotaçAo fixada na Sacrataria Municipal da Saúda do Minicipio d. Santa

12.20 fiscal do Contrato, a Sra. KAWUA LIIT* Ct AMaSIM, portador do CFF 057.266.124-0»,
coa XotaçAo fixada na Sacrataria Municipal da Sáuda do )«unrclpio do Santa Alta - PB.
fcrnalaanta dasiqnado. a eo^rovadaaant. habilitado para çuraneiar o praaant# carM.
sara o zasponsàvel paio fial cutqiriaaoco das ciausulss contratuais, inclusiva M
partinantas aos anearqes eoapleaentarea.

ClAUaOLA SCCIMA TCRCSZM - fiO PODO:

Para diriair aa questões dacorranees desta contrato, as partas eleqaa o Foro da Cowrea da Santa
Alta. E. por aataxaa do plano acordo, foi lavrado o praaante eemtrato mm 02<doaa) vlaa, opor aataxaa do plano
vai aaainado pelas partes a por duas teatesiiflhaa

TEsmaous

PB, 19 da aatai^ro do 2020

COHTAAUSO

k. JUo V\
Limara wto iKDáBtlãÃ B
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PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procuração a OUTORGANTE: UBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ soD n
33.848.018/OOOl-OS, com sede na Rua Wencesiau Brai - 784 - Sala 13 - Centro - Santo Antônio a at na
PR no Estado do Paraná, representada neste ato por seu Sócio Gerente Sr<. Crislaine Caldl da Cunha
Arrabaça, Carteira de Identidade ns 8,887.414-5 SESP/PR e do CPF ns 066.717.629-29, empresaria, casada,
residente e domiciliado à Rua Wencesiau Braz, n? 136. Centro, na cidade de Santo Antônio "o
Estado do Paraná, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui. Procurador o OUTORGADü
JUUANA GUIMARÃES LAURIANO PEREIRA, portador do RG n« 10.384.843-1 e CPF n» 043.434.309-95,
residente na Rua Aldo Claro de Oliveira, n® 619, Bairro Riviera Park. na cidade de Santo Antonio da Platina,
estado do Paraná.

FIM ESPECIAL; a quem confere amplos poderes para junto aos órgios públicos federais, estaduais,
^ municipais e pessoa juridica de direito privado, a praticar os atos necessários para representar a outorgante

em licitação em todas as modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os.

PODERES: Desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais e eletrônicos, negociar preços e demais
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, negociar preços diretamente com o pregoeiro. assinar declarações, propostas, atas e contratos,
enfim, plenos poderes para praticar todos os atos necessários no processo licitatórlo.

PROCURAÇÃO VÁLIDA ATÉ: 17/08/2021

Santo Antônio da Platina, U ifragosto de 2020

UBERTY PRO IND. E COM. OE EQUIP. OE INFORMÁTICA - Eli- EIR

jOSélWTlWRRITTl.TftBEUiO U
Rui Rui 777 ■ tio. d« PWin»

Reconheço por Semelhanç» 8 í^ineium
CRlSLAlRg CALDI DA CUNHA ARRABAÇA , *
eaostooeSOZO /)

EmTesr «vardeci8», •%:ipÁ-rv?' '-a

EU

UBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP.
Crislaine Caidi da Cunha Arrabaça

Diretora Executiva

ROMho AparicidB Mufba dos Santos-Escrevente
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Valor Total do Ato: RS 4,56
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/Avww,azevedobastos.not.ür
E-mall: caftorio@azevedobastos.not.br

st

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel, Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regisiro 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 devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
seqüência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes^.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, fqj
Instituído pela da Lei 10,132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Sen/entia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedorla,tjpb.jus,br/selo-digitsl/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERiu DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI linha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade
do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/08/2020 17:10:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com o Art,
1°, 10°e seus§§ 1°e 2°da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevédo Bastos
poderá ser solicitado diretamente a empresa LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ■ EIRELI ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nol.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site htiDs://auldÍQital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação DigilaL

Esta Deciaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digitai; 107582408207258321953-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94. Lei Federal n» 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001. Lei Federal n" 13.105/2015 Lei Estadual nl
8,721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014,

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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29/03/2020 htlps://autcllgital-azevedobastos.not.br/home/comprovame/1D7582603200908290496

REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
ESTADO OA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epilácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa PB
Tel,: (83) 3244-5404 / Fax; (83) 3244-5484

http:/Avww.azevedobastos.nol.br
E-mall: cartorio@azevedobaslos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda CavâlcanIl, 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 Paratlja, em virtude de Lei. ela..

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Aotenficaçâo Digital^ ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com 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 •*-j—^
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos o:
atos noloriais e registrais, assim, cada Seio Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234S-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corre9edoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIBERTY PRO INDUSTRIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA • EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram
reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -
EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/03/2020 16:20:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevèdo Bastos, de
acordo com o Art. 1®, 10° e seus §§ 1° e 2°da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA • EIRELI OU ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nol.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htlP5://auldÍQÍIal.a26vedobastos.nol.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1492158

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/03/2021 13:32:46 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 107582603200908290496-1
'Legislações Vigentes; Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n" 2200/2001, Lei Federal n" 13 105/2015 Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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