PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salinas cio Margarida
CC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N°001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02512019
PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2019 - SRP
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, de um lado o MUNICÍPIO DE SALINAS DA
MARGARIDA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o n° CNPJ 13.743.281/0001-14, com
sede administrativa Prefeitura Municipal na Rua Lídio Pena, s/n° nesta cidade, representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60—
SSP-BA, doravante denominado Contratante em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços para a aquisição
parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no
Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA e Programa Mais Educação da Rede Municipal de
Ensino de Salinas da Margarida -BA, por deliberação da Pregoeira devidamente publicada e homologada no
Diário Oficial do Município de Salinas da Margarida do dia 28/03/2019 resolve registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520102,
consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão Eletrônico n° 00112019/SRP e seus anexos e nas
propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as
cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDORÍS1
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME, com sede no conjunto Urbis IV n° 19, Caminho de Areia, bairro,
Nossa Senhora das Graças, CEP 44.574-305 Santo Antônio de Jesus BA, representada neste ato por
seu representante legal, Sr. Claudio dos Santos Silva. Identidade n° 1015083951 SSP/BA e CPF (MF)
n°837.302.305-49 CNPJ. 17.501.32810001-94, para os seguintes Itens:
Item

Discriminação

Unidade

Canela em pó pura pacote 40g , embalagem
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo com a resolução 12/78 da Comissão
Nacional e Padrões para alimentos -CNNPA

PCT

Quantidade

12

20

Travessa Lídia Pena shs, Centro, Salinas caM

KG

KG

Valor Total

Marca

R$ 1,39

R$
1.390,00

KODILAR

R$ 2,73

R$
4.368,00

DULAR

R$ 4,62

R$
23.100,00

BOA

1000

1
Milho branco para mugunzá, pacote com 500g,
em grão seco Apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA, validade minima
06 meses.
FEIJÃO, tipo 1, tipo classe carioca, prazo
validade 180 (empacotado) dias. Embalagem de
01kg contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as normas elou Resoluções da
ANVISA/MS.

Valr .
Uni oário
t

1600

5000
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FEIJÃO BRANCO, tipo 1, tipo classe branco
Embalagem com 500 g contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as
normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

22

R$ 4,46

DULAR

R$ 2,30

R$
9.200,00

LIGEYRINH
O

R$
100 49,99

R$
4.999,00

APTIMIL

2000 R$ 8,25

R$
16.500,00

NESTLE

PCT

150 R$ 8,90

R$
1.335,00

NATUS

COXA E SOBRECOXA, sem dorso e sem
tempero (congelados) embalado em filme
plástico, com peso liquido de 1 kg, reembalado
em caixa depapelão com certificado de
inspeção. Embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n°
304 de 22/04196 e n° 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n° 105 de 19/05/99.
Deve estar congelado e ser entregue em
.t.r..aaert.yeftigerado.
KG

8000 R$ 6,47

R$
51.760,00

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR Suplemento
ou complemento alimentar em pó, instantâneo,
hiperproteico, enriquecido com 25 vitaminas e
minerais, acrescido de Prebióticos Fos + lnufina
(mais de 2g/porção). Sem sacarose, Isento de
glúten. Indicado para recuperação e
manutenção do estado nutricional, contribuindo
para a saúde do sistema digestório e o melhor
do aproveitamento dos nutrientes presentes nos
alimentos. (Embalagem: Lata 400 g).
32

34

40

KG

UNO

FARINHA LACTEA, lata com 400g, com
carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans. 0, fibra
alimentar, sódio, cálcio, ferro, fosforo, magnésio,
cobre, zinco, vitamina A, fiamina( vil 61),
ribofiavina(vit 82), vitamina B12, vitamina C, D,
E, Niadna(vit PP), biotina, ácido Mico, ácido
LATA
pantotenico. Validade mínima 06 meses.
LEITE SOJA - leite soja, aspecto físico pó,
embalagem com 400g ,composição sacarose,
vitaminas e sais minerais, sabor natural, uso
oral, aplicação intolerância à lactose, doenças
celiacas e diarreia caracteristicas adicionais
sem lactose e glúten. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido, de acordo com
as normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

36

1000
R$
4.460,00

Arroz parboifizado - longo fino tipo 1, constituído
de grãos inteiros com no máximo 14% de
umidade, isento de sujidades, materiais
estranhos, toxinas, parasitas e larvas.
Embalagem com 5KG contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as
normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS

24

PCT

4000

AVIGRAN

4
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I

45

54

60

63

BUCHO BOVINO, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n° 304 de
22104/96 e n° 145 de 22/04198, da Resolução da
ANVISA n° 105 de 19/05199. Deve estar
congelado e ser entregue em transporte
KG
refrigerado.
POLPA DE FRUTA — sabor maracujá polpa de
fruta, concentrado, congelado de 1° qualidade.
Isenta de contaminação. Em embalagem de 500
gramas ou 1 Kg deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros
obrigatórios do ministério competente. Devera
ser transportado em carro refrigerado ou caixas
de isopor conforme legislação vigente da
Secretaria da Saúde de acordo com a resolução
12/78 da CNNPP,
KG
FARINHA TRIGO - farinha trigo, material trigo
integral, apresentação pó sem fermento.
Embalagem com 1 kg contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo com as normas elou
Resoluções da ANVISNMS. prazo validade 5
KG
meses
FARINHA TRIGO- com fermento. Embalagem
com 1 kg contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as normas e/ou
Resoluções da ANVISNMS. prazo validade 5
KG
meses

R$
500 12,50

R$
6.250,00

R$
15.300,00
2500 R$6,12

FRIBOI

PURAPOLP
A

1500 R$ 2,58

R$
3.870,00

BRANDINI

2000 R$ 2,59

R$
5.180,00

SARANDI

Valor Total dos Itens R$ 147.712,00
Valor Total da Proposta por extenso: cento e quarenta e sete mil setecentos e doze reis

1 - OBJETO
1.1.0 objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico n° 00112019ISRP, conforme
especificações e condições constantes no Anexo 1 do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o
prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela
Secretaria Municipal de Educação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do Município
de Salinas da Margarida, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze ) meses contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser
convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será admitida a prorrogação
da vigên • da Ata de Registro de Preços, para completar este prazo, sempre que as condições de contratação
rem se mostrando vantajosas para a Administração).
A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
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deverá ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei
Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, até o 30° (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento
definitivo, em consonância com o disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão
da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela Contratada de todas as obrigações pertinentes
ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o
prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente,
relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para o Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação especifica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pra rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 (trinta) dias
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior
a quinze dias, em conformidade com o § 4°. do art. 40 da Lei Federal n°8.666/93.
5- A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 143
da Lei Federal n° 8.666/93.
revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iativa do Municipio de Salinas da Margarida, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal n° 183, de
16/0112013, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
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preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
5.7. Em face do art. 12 do Decreto Municipal n° 183, de 16/0112013, a revisão de preços registrados em Ata
não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de
requerimento formal do contratado e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
económico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento
da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
amover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
litação para o recebimento de pagamentos;
cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
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com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdendárias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que
tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo que
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Municipio de Salinas da Margarida.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência
comunicada a Controladoria do Município, para adoção das providências cabíveis.
7- DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal n°
8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo
diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado
à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no
de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parle do fornecimento ou serviço não real izado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se
co
tfferença, que será descontada
o caso, cobrada judicialmente.
•
2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

j7.r
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7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02 e
art. 88, inciso I da Lei n° 8.666/93.
7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos II e III do art.
88, art. 92 e Paragrafo Único, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuizos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666193, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro
de Preços;
o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro
de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
8- DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei Federal n° 8.666193.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n°8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93., sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial
alteração das condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração quando
se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razões de interesse público, devidamente
fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas
hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem
ao Registro de Preços.
8.5.2. Na hipótese prevista no inciso Ido item 18.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução
do p ço registrado a fim de compatibitá-lo com os praticados no mercado.
5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação
será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a
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partir da data da publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
8.7. A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver aguardando pronunciamento
ou decisão sobre reajustamento ou revisão sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento'
do valor estimado do fornecimento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas
e/ou judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA — VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Salinas da Margarida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Salinas da Margarida, 28 de março de 2019.

PREFEITURA M ICIPA DE S

GARIDA

Wilson Ribeiro Pedreira
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Representante legal: Claudio dos Santos Silva
Cl: n°1015083951 SSP/BA
CPF n° 837.302.305-49
Instrumento de outorga de poderes: requerimento de empresário
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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