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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-
ME, PARA AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA.

Procedimento Licitatório nO267/2020
Pregão Eletrônico n° 058/2020
Contrato n° 094/2020.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público
interno com sede na Rua Alfredo Bueno, n° 1235, Centro, CEP: 13.910-027, no município de
Jaguariúna, inscrita no CNPJ/MF na 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Ilustríssima
Secretária de Gabinete, Senhora Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva, brasileira, casada,
portadora da Cédula de Identidade RG na 22.552.439-9 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob na
120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, na 127, CEP: 13.912-464, Jardim
Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.690.964/0001-
89, com sede na Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, na 468, Cabral , CEP: 80035-120, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representada neste ato pela sua gerente de licitação Senhora
Viviane Ferreira Martines, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade RG na
25.820.230-0 e inscrito no CPF/MF sob na 259.371.868-42, residente e domiciliado na Rua Luiz
da Silva Pires, na 315 - Vila Oliveira - no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0. - OBJETO
1.1. - Aquisição de coletes de proteção balística, nas quantidades, especificações no ANEXO I do
edital e marcas abaixo mencionadas:

VALOR VALOR
ITEM DESCRICÃO UNIDADE OUANTIDADE MARCA/FABRICANTE UNITÁRIO TOTAL

Marca: Blintec; Modelo:
Ostentivo; Nacionalidade:

I Colete de Proteção UN 2 Nacional. 1.725,00 3.450,00Balística- Fabricante: Blintec Tec. Ind.
Masculino GG Com. De Blindagem Eireli-

ME
Marca: Blintec; Modelo:

Ostentivo; Nacionalidade:
2 Colete de Proteção UN 6 Nacional. 1.731,00 10.386,00Balística - Fabricante: Blintec Tec. lnd.

Masculino G Com. De Blindagem Eireli-
ME

Marca: Blintec; Modelo:
Ostentivo; Nacionalidade:

3 Colete de Proteção UN 9 Nacional. 1.737,00 15.633,00Balística- Fabricante: Blintec Tec. Ind.
Masculino M Com. De Blindagem Eireli-

ME
Marca: Blintec; Modelo:

Ostentivo; Nacionalidade:
4 Colete de Proteção UN 5 Nacional. 1.678,00 8.390,00Balística- Fabricante: Blintec Tec. Ind.

Masculino P Com. De Blindagem Eireli-
ME

Marca: Blintec; Modelo:

f
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Ostentivo; Nacionalidade:
5 Colete de Proteção UN I Nacional. 1.700,00 1.700,00

Balística - Fabricante: Blintec Tec. Ind.
Feminino GG Com. De Blindagem Eireli-

ME
Marca: Blintec; Modelo:

Ostentivo; Nacionalidade:
6 Colete de Proteção UN 5 Nacional. 1.718,00 8.590,00Balística - Fabricante: Blintec Tec. Ind.

Feminino G Com. De Blindagem Eireli-
ME

Marca: Blintec; Modelo:
Ostentivo; Nacionalidade:

7 Colete de Proteção UN I Nacional. 1.580,00 1.580,00Balística- Fabricante: Blintec Tec. Ind.
Feminino M Com. De Blindagem Eireli-

ME

2.0. - DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para definir
procedimentos e nonnas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como
se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão E1etrônico n° 058/2020;
b-) Procedimento Licitatório n° 267/2020;
c-) Proposta da CONTRATADA.

2.2. - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto
contratado.

3.0. - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: PRAZOS, CARACTERÍSTICAS
DO BENS E DO FORNECIMENTO
3.1. - Entregar o objeto, conforme especificações e condições estabeleci das no ANEXO I deste
Edital, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data da assinatura do contrato.

3.2. - Entregar os objetos em embalagem que não comprometa a sua integridade.

3.3. - Sanar eventuais irregularidades que venham a ser identificadas pela Prefeitura. O
recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei,
pela qualidade, correção e segurança dos coletes entregues. {3.4. - A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Segurança Pública, localizada na
Rua Marechal Floriano Peixoto, 387 - Id. Berlim - Jaguariúna - SP, das 08:00 às ] I:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato com Sra. Daniela Gabeloni Leme ou com o Sub
Comandante da Polícia Municipal da Secretaria Municipal de Segurança Pública através do
telefone (19) 3837-3939.

3.5. - A entrega do objeto será de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus
para a Prefeitura.

3.6. - A CONTRATADA obriga-se a substituir e remover, às suas expensas, os itens em que s~
verificarem vícios, defeitos ou incolTeções resultantes da fabricação ou transporte inadequado. ?'
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4.0. - DO VALOR
4.1. - Os valores para a aquisição do objeto constante em cláusula 1.1 são de: Item 1 com o valor
unitário de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), totalizando R$ 3.450,00 (três
mil, quatrocentos e cinquenta reais); Item 2 com o valor unitário de R$ 1.731,00 (um mil,
setecentos e trinta e um reais), totalizando R$ 10.386,00 (dez mil, trezentos e oitenta e seis reais),
Item 3 com o valor unitário de R$ 1.737,00 (um mil, setecentos e trinta e sete reais), totalizando
R$ 15.633,00 (quinze mil, seiscentos e trinta e três reais); Item 4 com o valor unitário de R$
1.678,00 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais), totalizando R$ 8.390,00 (oito mil, trezentos e
noventa reais); Item 5 com o valor unitário e total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);
Item 6 com O valor unitário de R$ 1.718,00 (um mil, setecentos e dezoito reais), totalizando R$
8.590,00 (oito mil, quinhentos e noventa reais) e Item 7 com o valor unitário e total de R$
1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), apresentados como lance final pela
CONTRATADA e devidamente aprovado(s) pela CONTRATANTE, o qual perfaz o valor
global de R$ 49.729,00 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais).

4.2. - Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros
da CONTRATADA.

4.3. - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
N° 02.16.04.06.181.0004.2004.3.3.90.30.00 - Ficha 339 (Fonte 01) - RECURSO PRÓPRIO -
TESOURO.

5.0. - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. - Após efetuada a entrega, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ao
seguinte endereço eletrônico: segurancapublica@jaguariuna.sp.gov.br, com copIa para
guardamunicipal@jaguariuna.sp.gov.br .1 a qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e
encaminhada à Secretaria Municipal de Segurança Pública para atesto e rubrica.

5.2. - Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão Eletrônico,
bem como o número do Contrato e procedimento licitatório.

5.3. - Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

5.5. - Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF -e), número da
Agência e o número da conta bancária, na qual será efetivado o pagamento.

5.4. - O pagamento será efetuado até o 30° (tligésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e).

5.5.1 - A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da A
CONTRATADA. \_.../ \

5.6. - Havendo atraso no pagamento não decOlTente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária
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com base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo 10-F da Lei 9.494/97,
incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso.

5.7. - Junto às notas fiscais, a CONTRATADA apresentará os comprovantes de recolhimento
mensal do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos na execução
do objeto, documentos sem os quais nenhum pagamento será efetuado.

6.0. - DAS PENALIDADES
6.1. - Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do Contrato,
a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes
penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Federal n°
8.666/93 e art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02:

6.1.1. - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a CONTRATADA concolTido diretamente;

6.1.2. - multa, nas seguintes situações:

6.1.2.1. - Moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, na execução do
objeto, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula
seguinte, em conjunto com esta, bem como a contratação do objeto com terceiros às expensas da
CONTRATADA;

6.1.2.2. - Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral do contrato.

6.2. - Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3. - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.4. - As penalidades previstas de advertência e de impedimento poderão ser aplicadas juntamente
com as multas previstas no subitem 6.1.2. I6.5. - A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede
que a CONTRATADA pleiteie indenização suplementar.

6.6. - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
cOlTespondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de
força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos A
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. J \
7.0. - RESCISÃO
7.1. - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidad~
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anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93.

7.2. - A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das fom1as delineadas no aIt. 79, da Lei
n° 8.666/93.

7.3. - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos ines. I a XI, do art. 78,
da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.0. - DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. - A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no
que conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às nonnas
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nO3214, de 08-07-1978, do Ministério do
Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRA TANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. - A CONTRA TADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do
objeto contratado, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decon-ência dos mesmos.

8.3. - A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4. - Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n° 8.666/93, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0. - DA ANTICORRUPÇÃO
9.l. - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou beneficias de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda,
pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n° 12.846/2013, regulamentada no Município
de Jaguariúna pelo Decreto n° 3.655/2017.

10.0. - TOLERÂNCIA
10.1. - Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões,
a inobservância no todo ou em paI·te, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de
seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocon-ido.

I

11.0_- VALOR DO CONTRATO
11.1. - Dá-se ao presente Contrato o valor global de R$ 49.729,00 (quarenta e nove mil, ,;;
setecentos e vinte e nove reais), para todos os efeitos legais. r-íf/
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12.0. - VIGÊNCIA:
12.1. - Este contrato vigorará por 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei
8.666/93.

13.0_- TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1. - Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Tenno de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO IV, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14_0_- FORO
14.l. - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 13 de agosto de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAR! A
Maria Emí1ia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

-f~RC~UIPAMENTOS ElRELI
Viviane Ferreira Martines ~v~l\)f1 ot-IShlJA- t;.PO) '\Alvtas
RG n° 25.820.230-0 (11 a~3 :(1j - ~

CPF n° 259.371.868-42 3..:t.l"l31 "63"6-SS

TESTEMUNHAS:

L~~~
Luciano S. C.de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 267/2020
CONTRA TO N° 094/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA_
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONTRA TADA: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extrainpo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°
01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confonne regras do Código de Processo
Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) ° acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariíma, 13 de agosto de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃOIENTIDADE:
Nome: Renato José de Almeida Chaves Filho
Cargo: Secretário Municipal de Segurança Pública:
CPF: 043.323.328-14
RG: 10.713.886-4 SSP/SP
Data de Nascimento: 28/05/1961
Endereço residencial completo: Rua bernardino, n° 1667 - B: 12 de Setembro
E-mail institucional:tenente.renato@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:renatof@ig.com.br
TeJefone(s): (19) 3837 - 4301

Assinatura:
--------------------------------------------------
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13
RG:22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, nO127, Jardim Zeni, CEPo 13.912-464, Jaguariúna - SP
E-mail institucional:secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:mariaemilianene@gmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9724

Assinatura: ~ ~ ç_l-Q _f!_z
~.Pela CONTRATADA:

Nome: Viviane Ferreira Martines iV\A1t4A)\)1' Of.l~-kAlA l)filwOfs I?OS ~.AIv4-0:s
Cargo: Gerente de Licitações ~UP-h\.lJ\)O.14
CPF: 259.371.868-42 -3;U. 15),.. ::031"5:5

RG: 25.820.230-0 (.IIO~,t+1_ í.(

Endereço residencial completo: Rua Luiz da Silva Pires, n° 315 - Vila Oliveira - no Município de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.
E-mail institucional:kalesi.licitacao@gmail.com
E-mail pessoal:kalesi.licitacao@gmai1.com
Telefone: (11) 9 4786 - 09] 8

Assinatu,", ~ V
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Rua Deputado Joaquim Jose Pedrosa, 468 - Cabraf - Curitiba/Paraná CEP80035-120
Telefone Tel.: (41) 31SS-6080 13027*6002

f

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa KALES'
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIREU EPP, CNPJ 21.690.964/0001-89, estabelecida à Rua
Deputado Joaquim José Pedrosa, 468 - Cabral, na cidade de Curitiba/PR, representada por
Seu proprietário o Sr. Gustavo Berg euri, CPF 043,906.779-00, nomeia e constitui sua
bastante procuradora Mariane Cristina Gertrudes dos Santos. brasileira, casada, residente e
domicllíada na cidade de Mogi das Cruzes, Supervisara de Licitações, RG 41.073.273-4
SSP/SP e CPF322.937.838-55, para junto aos poderes públicos federal, estadual e municipal,
autarqulas e empresas estatais e privadas, com finalidade de representá-Ia, com poderes
para participar de licitações, efetuar comercializações de seus produtos, fazer
demonstrações, efetuar cadastros, formular lances, assinar propostas, declarações,
contratos e atas, receber ordens de compras, requerer, receber notificações, recolher taxas
e emolumentos, efetuar pagamentos, impugnar editais, interpor recursos, reclamar,
contratar transporte, prestar declarações, enfim, praticar todos os demais atas necessários
ao Hei cumprimento desse mandato.

Parà que surta efeitos legais firma a presente procuração.

Esta procuração tem validade de 12 meses.

Ka!esf Comércio de Equ pamentos Eireli EPP
Gustavo 6erg Cl:'ri

Em testemunho,~+'!."s::~~
Curitiba. 29 de AIi.I"IICQIIUJoI"".
JGiDST • SAMUEL Q
ESCREVENTE JUR""I"" li""
mtC6j • 9wj4r • IveQSI
FiJNAflJlEN-IElO OIQITAL V
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484

hllp:IIVNJW.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.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 devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, 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 Registral no Estado da
Paraíba, foi instituido pela da Lei N° 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 Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço hllps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli _
ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Kalesi
Comercio de Equipamentos Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/07/2020 09:42:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hltRs://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 127870107204165018916-1
'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 nO8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014.

o referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05b 7f54819c2d40222c29c361629fced49d05c86451 Oab60b6ecb 7ffa86937 c9c2a6f6ae 7ce 136c60264870cccOa5e
b5513aOb173044f2019316bebc411696e7d35

I
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";ARIANE CRISTINA GERTRUDES DOS SANTOS
w;.J.O

JOSE GERTRUDES SOBRlNHO
MARIA APARECIDA MARTlNS GERTRUDES

8630-6 ~ 41.073.273-4 2 lIia ~~~.lC 24/09/2015ESTADrl ,'F SAO PAULO
t:G'JR"NÇA Pl:!llJC A

CAPI.YH V'" (. t ' .• p.4u'", li

'4"t·\i~:o.J.Ofi
MOGI DIIS CRUZES - SP

ü~TA DE N'5C'MEN16

30/01/1984

33283536

~ Autenticação Digital Código: 127870107204016911882-1 ~ ~ ~
-o Data: 01/07/2020 15:43:54 ~ :o
~ Valor Total do Ato: R$ 4,56 ~
~ Selo DigItal Tipo Normal C: AKD76244-YLOT; 5

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitàcio Pe5s0a -1145
Bail'TDdD~ E~tada, Jgão Pcol:toa • PB

(83) 3244-54D.4 - cartorio@azevedobastos.not.br
https:/Iazevedob3stos.not.br
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;;
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

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

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.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 devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atas de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1 X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.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 Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli _
ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Kalesi
Comercio de Equipamentos Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/07/2020 16:29:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli • ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httRs://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 127870107204016911882-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal nO 8.935/94, Lei Federal nO 10.406/2002, Medida Provisória nO 2200/2001, Lei Federal nO 13.105/2015, Lei
Estadual nO8.721/2008, Lei Estadual nO10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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