
PROCESS0 LICITATORI0 N° 36/2022
CHAMAMENT0 PtJBLIC0 N° 03 /2022

0  MUNIcipI0  DE  PALMITOS.  i`m  conformidadc  com  a  legislacao e  normas  pertinentes,
toma  ptlblico.  ds  Organizu{;6es  da  Sociedade  Civil  interessadas.  que  atravds  deste  realiza  o
Chamamento  PtlblicoT  \ isando a selet;ao de entidades  sem  fins  lucrativos`  para firmar parceria

por meio dc Termo de Colaborta¢o. conforme condig6es esrabelecidas neste Edital.

I OBJET0
I.1  Foi.malizatio de Parceria com  Organizacao da Sociedade Civil (OSC) para destinar
I.ecursos  para  as  Associaq6es  de  Pals  e  Proressores  (APPs)  das  escolas  municipais  e
estaduais em  funcionamento no Municf|)io de Palmitos.
I .2  As  instituic6es  interessadas  deverao  utilizar o  recurso  na maniitcn¢ao das APPs.  tendo em
vista a destina¢ho constante  na  Emenda  lmpositiva  Municipal  (art.   I  11 -A  da  Lei  Orginica do
Municipio de  Palmitos).

2 ACESSO AO EDITAL E IMPUGNACAO
2.10   presente   edital   eiicon[ra-se  a  disposi¢ao   das   interessadas   no   setor  de   licitaq;6es   da
Prefeitura  Municipal  de  Palmitos.  de  segunda  a  se.`ta  feira`  das  08:00  ds   11:30  horas  e  das
13;30 ds  17:00 horas, ou  pelo site www.Dalmitos.sc.gov.br.
2.2    Informap6es    ou    esclarecimentos    poderao    ser   obtidos    pelo    fone    (49)    3647    9610.

p¢ssoalmente.     no     Setor     de     Licitaf6es     da     Prefeitura     Municipal     ou     pelo     e-mail:
licitacao,'Z7ioalmitos.sc.gov.br`  em  dias  titeis,  no  hofario de  expediente.

2.3  Sem  prejuizo das publica¢6es necessatias. qunlquer alteragiv,  modificaq5o ou  informacao
referente ao Edital em questao. estara disponivel no site supracitado. cabendo aos interessados
a responsabilidade de acompanha-las. nfo cabendo aos mesmos alegar desconhecimento.
2.4  Ate  5  (cinco)  dias  uteis  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das  propostas`  qualquer

pcsstia risica ou juridica podera impugnar o ato convocat6rio.

3 CONI)I¢OES PARA A PARTICIPACAO E VEDACOES NO CREDENCIAMENTO
3.I   Poderao  participar  do  prescnte  credenciamento  as  organiza¢des  da  sociedade  civil  que
atendam  os rcquisitus previstos no  inciso  V,  do art.  33, da Lci  n°  13.019/2014:
i   -   i,\igelLtitl  Je  Hut:  a  i7rgAI`izatiu  tJii  si7`;iedadc  iivil   pubbira.   Ilo  lii[nimi7.  2   \duib/  iiiiub  diJ

existchcia.   com   cadastro   ativo.   comprovndo   por   meio   de   documenta¢ao   emitida   pela
Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil.  com  base  nci  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Juridica

(CNPJ);
11  -  Experiencia  previa  na  realiza¢ao.  com  efetividade.  do  objcto  da  parceria  ou  de  natureza
semelhante:
Ill  -Capacidade  tdenica  e  operacional  para  o  desenvolvimento  das  atividades  previstas  e  o
cumprimento das metas estabelecidas;
lv   -   Que   possua   experichcia   na   pfevia   realizaefo.   com   efetividade,   do   objeto   deste
chamamento. especialmente mos servicos;
V    -   Que   esta   ciente    dc   que    a   participaqao    no   chamamento    ptiblico    pressup6e   seu
conhecimento  previo  e  sua  concordancia  c.om  o atendimento das  disposie6es deste edital  e da
Lei  Federal  n°  13.019/2014  e  Decreto  Municipal  n°  16reo17:

Vl  -Nao  tenha como dirigente Agente  Pol itico  de
de   6rgao   ou   entidade   da   administragao   pthb
respectivo   c6njuge   ou   companheira.   bern   co
afinidade ate o segundo grau;

Poder ou  do  Ministerio  Priblico,  dirigente

qualquer   esfera   governamental,   ou
te   em   linha   reta`   colateral   ou   por
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VII  -Demonstrar  conhecimenlo  tecnico  e  capacidade  de  articulapao  com  os  servieos  da  I.ede
socioassistencial  e poll'ticas phblicas setoriais destinadas aos  idosos.

3.2   i  vedada  a  participagao  de  entidades   interessadas  que  estejam  cumprindo  as  san¢6es

previstas mos  incisos  Ill  e  lv, do artigo  87,  da Lei  n° 8666/93.

4 PRAZOS, LOCAL E CRONOGRAMA
4. I   As  entidades  interessadas  deverao  apresentar  todos  os  documentos  elencados  no  item  5
deste   Edital   ate  as   17:30   horas  do  dia  30  de  maio  de  2022.  junto  ao   Departamento  de
Licitag6es  do  Munici'pio  de   Palmitos,   sito  na  Rua  lndependencia.   loo,   Centro.   nao  sendo
aceitos   documentos   enviados   por   meio   de   correspondencia.   de   acordo   com   o   seguinte
cronograma:

4.I.I  CR()NOGRAMA

DATA/PRAZO
Publicaeao     do     edital     no     site     do     Munici.pio     de     Palmi[tis     - 29/04/2022
\` \`.'\\ .m!mitos.sc.t!o\'.br 11

Entrega do  Piano de Trabalho e Docuiiienta¢ao Ate 30/05/2022 das07:30hasll:30h edas13:30has17:30h

Divulgapao  preliminar  dos   projetos  contemplados  com   parecer  da Ate o2/o6/2o22
Comissao de Selecao e de iulgamento
Interposi€ao de recurso contra a divulgacao I)relimlnar Ate 06;06;2022
Decisao  sobre  recurso  contra  a  divulga¢ao  preliminar  e  divulga¢ao Ate og/o6/2o22
final  dos pro|etos conte nplados
Formal izacao da parcer a Ate  i4;'06/2022

4.2  A  efetiva€ao  do  credenciamento  dar-se-a  somente  quando  da  apresentapao  de  todos  os
documelitos   enumei.ados   no    item    5.2,   sendo   que   a   falta   de   qualquer   urn   I.esultara   na
inabi lita¢ao da entidade.

5 DOCUMENTACAO PARA 0 CREDENCIAMENTO
5.I    A   documenta¢ao   devera   ser   protocolada.   em   envelope   t`echado   contendo   na   parte
externa/fiente os seguintes dados:

Credenclamento de Organiza¢ao da Sociedade Civil
Fdital  de (`hamamento  Pi'ihlico N° ()3/2022

Entidade:

Endere¢o:

CNPJ  no

Telefone:

5.2 Documentaeao Obrigat6ria para credenciamento da entidade interessada:
I   -   C6pia   da   Lei   Municipal   e/ou   Esladual   que   reconhece   a   entidade   como   de   Utilidade

Civil  di'  Interesse  Pdblico  instituidas  na  forma

J
do houver:

012

Phblica.  e`ceto as Organizap6es da
da  Lei  Federal  n° 9.790/99, e c6pia da  Lei



11  -C6pia do  cartao do CNPJ  atualizado,  demonstrando que a organizapao da sociedade civil

possua. in in.inimo.  iim  2  (clois) de existencia e i`adastm ati\ro;
Ill  -Certidao Negativa de  Debitos  Federais:
IV -Certidao Negativa de  Debitos  Estaduais:
V  -C`ertidao Negativa de  Debitos  Municipais:
Vl -Certificado de Regulai.idade do FGTS:
VII  -Certidao Negativa de  Debitos Traballiistas (Lei  n°  12.440/2011 ):
Vlll  -  Certidao  de  existencia  jurl'dica  expedida  pelo  cart6rio  de  registro  civil  ou  c6pia  do
Estatuto   registrado   e   de   eventuais   alterac6es   ou.   tratando-se   de   sociedade   cooperativa,
certidao  simplificada emitida porjunta comercial:
lx -C6pia da ata de eleicao do quadro dirigente atual;
X  -  Rela¢ao  nominal  atualizada  dos  dirigentes  da  entidade,  com  endere¢o.  ndmero  e  6rgao
e\pedidor da carteira de identidade e ndmero de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF
da Secretaria da Receita  Federal  do  Brasil  -RFB  de cada urn deles:
XI  -  Comprovapao  de  que  a  organizacao  da  sociedade  civil  funciona  no  endere€o  por  ela
declarado:
XII  -C6pia das normas  de organiza€ao  intema  (estatuto ou  regimento  intemo) que  prevejam
expressamente:

a) objetivos voltados a promo¢ao de atividades e  finalidades de  relevancia ptlblica e social: e
b) a previsao de que. em caso de dissolu€ao da entidade, o respcctivo patrim6nio liquido seja
transfei.ido  a  outi.a  pessoa juridica  de  igual  natureza  que  preencha  os  requisitos  desta  lei  e
cujo objeto social  seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

Xlll  -Declaragao de que apresenta escriturapao de acordo com  os prlncipios lundamentais de
contabilidade e com  as normas brasileiras de contabilidade;
XIV  -Comprovar experiencia previa na realizacao, com  efetividade,  do objeto da parceria ou
de natureza semelhante;
XV  -  Demonstrar possuir  instalac6es,  condi¢6es  materiais e capacidade tecnica e operacional

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na sua area de atuacao;
Xvl  -Apresentar registro da organiza¢ao da sociedade civil  c.in Conselho  Municipal,  Estadual
ou  Federal.  quando  a  legislagao  assim  condicionar  sua  capacila¢ao  para  atuar  ou  de  firmar
Parceria com  a Administracao  Ptlblica;
XVIl  -Declara?ao de que a organiza€ao nao deve prestap6es de contas a quaisquer 6rgaos ou
entidades:
XVIII  -Dcclaraiao qiie  nao emprega  menor,  conforme  disposto  no  art.  7°`  inciso  XXXIII,  da
Constitui¢ao  Federal  de  1988;
XIX  -Declara¢ao do  representante  legal  da organizacao da sociedade civil  informando que a
organiza9ao   e   seus  dirigentes   nao   incorrem   em   qualquer  das   veda€6es   previstas   na   Lei
I 3.019/2014;

XX  -Plano  de  Trabalho  em  conformidade  com  art.   I 16  da  Lei  F`ederal  n°  8.666/1993  e  art.
22  da Lei  n°  13.019/2014,  alterada pela Lei  Federal  n°  13.204/15.

6 CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS OU ATIVIDADES DA OSC
6.10s  ser`'ifos  e  ati\'idacles  serao  prestados  atraves  clos  profissi.mis  \'inculadoi  a  en{id.ade
selecionada, com a habil itacao de cada profissional na area de atuapao/credenciamento.
6.2   i  de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  da  OSC  o  pagamento  destes  profissionais,
incluido    o    recolhimento    dos    encargos    trabalhistas,    previdenciarios.    sociais.    fiscais    e
comerciais  resultantes  de  vinculo  empregatircio`

poderao  ser transferidos  para o  Municipio de  Pdll
todos os comprovantes de recolhimento.
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6.3  0s  demais  direitos  e  obrigag6es  das  partes  serao  objeto  do  Termo  de  Colaborapao  e
deverao atender a Lei  n°  13.019/2014, art. 63  ao art.  68.
6.5  A OI.ganizaeao da Sociedade Civil  prestara contas da boa e regular aplicacao dos recursos
recebidos  no  prazo  de  ate  90  (noventa)  dias,  a  partir do  termino  da  vigencia da  parceria e  a
administra¢ao  pdblica  tera   150  (cento  e  cinquenta)  dias  para  apreciar  a  prestagao  de  contas
com  base nos pafametros tecnicos e financeiros constantes da Lei  nu  13.019/2U 14.

7 CRITERIOS I)E SELECA0 E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.I    A   Comissao   de   Selcgao   analisara   os   documentos   propostos   pclas   organizap6es   da
sociedade   civil   e  apreciafa  todos  os   Planos   de  Trabalho  e   documentos  apresentados.   se
necessario,  solicitafa  informac6es  adicionais`  realizara  visitas  tecnicas.  estabelecendc>  prazo

para que as organiza¢6es  se  manifestem  por escrito  quanto  ao  solicitado,  a fim  de  selecionar
as entidades qiie atenderam  os requisitos previstos na  Lei  Federal  n°  13.019/2014.
7.2   A   Administrapao   Municipal   tcrd   ate   o   dia   02   de  jiinho   dc   2022   para   divulgar   a(s)
organizapao(6es) da sociedade civil  selecionada(s).
7.3  A  Comissao  de  Sele¢ao  utilizara  os  criterios  citados  na  tabela  abaixo  para  classifica¢ao
dos   projetos`   bern   como.   clara  devolutiva  a  entidade   proponeiite   da  avaliagao  realizada  e

pontua¢ao obtida.
7.3.I  CRITERIOS  DE AVALIA

Peso PlenamenteSatisfat6rio Satisfat6rio Tisatisfat6rio

Pontuacao (7.I   a  10) (4.I  a 7) (0 a 4)
I.  Viabilidade  dos  objetos  eMetas: I

T___ I

2.  Metodologia  e  Estrat6gia

3.  Viabilidade de Execu¢ao: 2
4.   Coerencia   no   Plano   deA|]Iica¢aodeRecurso: I

5.   Experiencia  da  EntidadenoServicoenoMunicipio: 3 111111
TOTAL 1111111--
Descri¢ao dos Criterios de  Sele¢ao dos Projetos:

1.  Viabilidade dos Objetivos e  Metas:
Se  os  objetivos  especi'ficos  sao  viaveis  e  exequi'veis.   Se  as  metas  estao  de  acordo  com  o
solicitado pelo Chamamento.  Peso:  I.
2.  Metodologia e Estrategia de Aeao:
Se o  projeto demonstra clareza na forma como vai se desenvolver; deve descrever o caminho
escolhido. os metodos, tecnicas e estrategias pensadas para cada objetivo proposto. Peso: 3.
3.  Viabilidade de  Execug5o:
Se    o    projeto    demonstra    proximidade    com    realidade    do    territ6rio;    se    ha    coerencia
metodol6gica que viabilize a execugao do projeto.  Peso: 2.
4. Coerencia no Plano de Aplicapao de Recursos:
Se ha compatibilidade na aplicacao dos recursos com a proposta de trabalho. Peso:  I.
5.  Experiencia da Entidade no Servico e no  Municipio:
Se  a  proposta  traz  conhecimento  sobre  real
demonstra experiencia com o servico propost

unidade  ou  do  pdblico-alvo;  e  se

Jife
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7.4 Serao adotados os seguintes criterios de desempate:
I - Projeto com maior ntlmero de pessoas a serem atendidas:
11  -Sorteio  ptlblico.

7.5    Quando    todos    os     licitantes    forem    inabilitados    ou    todas    as    propostas    forem
desclassificadas,  a administracao podera fixar aos  licitantes o prazo de 3  (tres) dias  ilteis para
a apresenracao de nova documenta¢o ou de outras  propostas escoimadas das causas referidas
neste artigo.

8 RECURSOS
8. I  Ap6s a publicagao do resultado preliminar de sele¢ao. as entidades que desejarem recorrer
coutra decisao da Comissao de Sele9ao poderao faze-lo ate 06 de junho de 2022.
8.2  0s  recursos  deverao  ser  protocolados  no  Depananento  de  Licitap6es  do  Municipio  de
Palmitos -SC.
8.3  0s recursos sera,o julgados pelo Gestor e Controle  lntemo` os quais  nao conceder5o prazo

para   recursos   sobre   assuntos   meramente   protelat6rios.    Identificado   tal   comportamento.
poderao arquivar sumariamente os expedientes.

9 DOTACAO ORCAMENTARIA I VALOR TOTAL
9.I   A  progran'`a¢o  or€amentaria  que  autoriza  e  fundamenta  a  celebracao  da  parceria  e  a
seguinte,
Orgao: 03  SE(`RETARIA  DE ADMINISTRACAO, FINANCAS  E  PLANEJAMENTO
Unidade: 01  Secretaria de Administracao, Finangas e Planejamento
Proj/Ativ. 2.006 -Contribui¢ao. Subvenqao E Participacao Em Cons6rcio
Dotaap Orquentalia: 20
Elenento de  Despesa:  3.3.50.00.00.00.00.00.0450
9.2   0  valor  maximo  a  ser  repassado   pela  dota¢ao  e  de   R$   23.772,81   (vinte  e  tres  mil,
setecentos e setenta e dois reais e oitenra e urn centavos).

io DA `'IGEr`TclA E I)A pRORROGA¢AO ijo 'rERMO DE cOLABORA¢`AO
10.10  Termo  de  Colaboracao  tera  vigencia  de   12  (doze)  meses.  com  in{cio  na  data  de  sua
assinatura. podendo ser prorrogado mos termos da lei.

11 GESTAO E FISCALIZACA0
11.10  MUNIcipIO  DE  PALMITOS  desigma como  Gestor o  Sr.  Rodrigo  Henrique  Timm  e.
como   Fiscal   a   Sr].   Marlene   Maron   Back,   para   o   acompanhamento   formal   nos   aspectos
administrativos,   procedimentais   contabeis,   alem   do   acompanhamento   e   fiscaliza€ao   dos
serviaps. devendo registrar em  relat6rio todas as ocorrencias e as deficiencias, cuja c6pia sera
encaminhada  a  ENTIDADE,  objeti\'ando  a  correcao  das  ii.regularidades  apontadas  no  prazo

que for estabelecido.
I  I. I . I  0  fiscal  do  contrato  sera  responsavel  pelo  fiel  cumprimento  das  clausulas  contratuais,
inclusive as pertinenles aos encargus complementares.
I I.2  As  exigeneias  e  a  atuacao  da  fiscalizagfro  pelo   MUNIcipIO  em   nada  restringem  a
responsabilidade  tlnica.  integral  e  exclusiva da  ENTIDADE  no  que  conceme  a execugao  do
objeto contratado.

12 DisroslcoEs GERAis
12.1   Todos   os   atos   deste   Chamamento   Ptlblico   serao   publicados   no   site   do   Municipto:
www.Dalmitos.sc.gov.br.
12.2   Em   caso  de  desistencia  da  organizaeao  ci

qualquer  tempo   ap6s   a  entrega  da  documenta

in  cele Tar  o  Termo  de  Colaboracao  a

0'5



pulblico.   essa   inten9ao   devera  ser   manifestada  por  escrito  atraves  de  oficio   devidamente
assinado pelo responsavel da organizacao proponente, explicando as  raz6es que conduziram  a
essa situa¢ao.
12.3  0s  casos  nao  previstos  neste  edital  serao  resolvidos  pela  Comissao  de  Sele9ao  e  de
Julgamento.

Palmitos. 29 de abril  de 2022.
DAIR JOCELY            £:';®Aq:,dif:|Tdd'g'tal

ENGE:031845879  ENGE.o3i8458799i
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DAIR JOCELY  ENGE
PREFEITO D[  PALMITOS



DOCUMENTO     1:     DECLARACAO     DE     ATENDIMENTO     A     LEI     FEDERAL     N°
13 .019/2014.

DECLARACAO

CPF
pres idente/d i retor/prov edor                    do( a)

e sob as penas da Lei. clue a entidade se compromete em
Federal  n°  I 3.019/2014, de forma especial a prestap6es (

Palm itos.                de

Assinatura e carimbo

de 2022.

nder o
declaro para os devidos fins

equisitos previstos na Lei

1' 017



DOCUMENTO 2:  MODELO DE  PLAN0 DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

1  -DADOS CADASTRAIS

()rgao/Orga!iiznt'io  da  Souiedsdi> C i\ I I  -EN rlD^DE cFI'F`r_____

Lndere¢oII

.
_cL.P

'e1et`One c-mall

Contal`orTente Banco Agenc,a_  _ _ Pra¢n de  Pagamento

C  I  /Orgao  E\r>edidor Cargo Fun¢ao

l`,`dcrc,o (`LT,

2 -DESCRIC`AO DO PROJETO/OBJETO

Tilu!o do  Proielo l'ertodo de  [\ecii¢ao

lnlcto Tcrml''O

Idiiniirlcucao  flo  ( )hji.in

Jus`\llca`Iva  da  PToposL\;ao

3 -rRONoC,R AMA  r>F  FXF,ci ic`Ao (MF,TA.  FTAPA o` I  FAG;F)

Meta Etapa Especit'Ii`ac5it llldlcad ()I  F's'|.o Du,a,ao

Face Unidade a,,a!,lladc 111',I(, T1-rm1no

`                                    ;...

4 -PLANO D E APLICA¢AO(RSJMal

'1'' 018



NaLiireza da Dcspesa I ofa' MUN'CIPIO [NTIDADE

Cod,go
I    I:spccit'ica¢ao

OBS..  ne,s{e  c:ampo pode  ,sei' inc.llildo  o\s  i[ens  sohre  hem e.  .scJrvi{().I e>  e>quipawlenlo.s

5 -CRONOGRAMA DE  DESEMBOLSO (RS  I,00)

MUNIciplo

Mcta I"  M€5 J`'  Mes •1 0  M e s 40  Mes 5®  Mes 60  Mos

I     M,.IJ 7  `   ,`'lc,s .i `  W i, s 10'Mts I       l|).'M|> I         11           ivlJ> I      'l±"I,!|,i

ENTIDADE (CONTRAPARTIDA)

M|,la I u  Mes 2"  Mes 30  Mes 40 MC.s 5„  MC.s 60  M6s

Meta 7"  Mes 8``  Mes 90  Mss I 0"  Mes I   1`'  Mes I 2'`  Mes

6 -PR[STA¢AO D[ CONTAS

01.9



Na  qualidade  de  representante  legal  da  ENTIDADE,  declaro,  para  fins  de  prova junto  ao
Municl'pio  de  Palmitos.  sob  as  penas da  lei`  que  inexiste qualquer debito em  mora ou  situacao
de  inadimplencia  com  o  tesouro  ou  qualquer  6rgao  ou  Organiza¢ao  da  Sociedade  Civil  da
Administracao   "blica`   qiie    impe¢a   a   transt`erencia   de   recursos   oriundos   de   dotac6es
consignadas nos or¢amentos deste Poder. na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Local e Data ENTIDADE

8 -APROVACAO PELO MUNIcipIO

jo

•,'.        020



DOCUMENTO 3:  DECLARACAO DE ADIMPLENCIA COM 0 PODER PUBLICO

DECLARACAO

CPF
presidente/diretor/provedor    do(a)

e  sob  penas da  Lei,  que  a  t`ormalizagao  do Termo  de
SC.  nao  contraria  o  Estatuto  da  entidade  e  que  a  me
contas referente a recursos recebidos do Municipio

Palm itos.               de

Assinatura e carimbo

de 2022.

declaro  para os devidos  fins
ria i`om  o  Municfpio de  F'almitos  -

dia  com  as  prestap6es  de

FA

021



DOCUMENTO 4:  DECLARACAO DE  INICIO DE ATIVIDADES

DECLARACAO

que  a entidade
seu  Estatuto atende os art.  33  e 34 da  Lei  Federal  n°

Palm itos,               de

Assinatura e carimbo

de 2022. J
presidente/diretor/provedor    do(a)

declaro para os devidos fins
des em _/_/_ e que

022



DOCuMENTO  5:  DECLARACAO  DE  APLICACAO  DOS  RECURSOS  E  PRESTACAO
DE CONTAS

DECLARACAO

que  a  entidade

presidente/diretor/provedor  do(a)
declaro para os devidos fins

se  compromete  em
ai`ui.dii  Com  o  ai.I.  51   tla  ljei   13019/2014.  bern  coln`).  pi`es

68 da mesma Lei.

Palmitob.               de

Assinatura e carimbo

de 2022.

recursos  repassados  de
fi)rna dos  all.(s)  63  a

]3



DOCUMENTO 6:  FICIIA CADASTRO

I -IDENTIFICACAO
01 -ENTII)ADE 02-CNPJ

03 -E;rvDE:REco

04 -CE,P 05 - BA I RRO

06 _ F()NE 07 _ FAX

I)8 - SITE 09 - E-MA'I.

11 -lDENTIFICAC`AO D0 RESPONSAVEL PELA ENTIDADE
'0-NONE I I -CPF

I 2 - l|G, I 3 -DATA DA POSSE

14 -ENI)ERECO (`OMERCIAl. I i -BAIRRO

I 6 -FONE FIE.SIDE:NCIAlj I 7 -C E: I.IJ I-A R

Pallii itos,                de

Assiiiatura e carimbo

J4

024


