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CONTRATO N° 036 /2021 

Termo de contrato de prestacâo de servico de 

encadernaçào tipo brochura de docurnentos diversos 
para varios setores, que entre si celebrarn, dc urn 
lado, a Asscrnbleia Legislativa do Estado de Sergipe 
e, do outro. a Empresa (iráfica Sarnpaio Ltda, em 
decorréncia da Dispensa de Licitação no 002/2021. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida Ivo do 

Prado, s/n 0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.G.C. no 
13.170.840/0001-44, representada nesle ato pelo seu Presidente, o Deputado Luciano Bispo 
de Lima, e pelo Primeiro Secretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do outro, a Empresa 
Gráfica Sampaio Ltda, corn sede a Rua Cape la, no 41, Bairro Centro, CEP no 49010-370, 

inscrita no CNPJ sob o no 13.030.069/0001-00 c Inscricão Estadual no 27.163.784-6, 
doravante denorninada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Antonio Aurélio 
Prado Sarnpaio, portador do RG no 82.302 SSP/SE e CPF no 010.907.715-68, resultantc do 
Processo Administrativo no 033153/2021, devidamente autorizado pelo Ato cia Mesa Diretora 
no 23.456, de 06 de outubro de 2021 e publicado no Diário Oficial no 28.77 1, de 15 de outubro 
de 2021, referente a DISPENSA DE LICITAçAO No 002/2021, de acordo corn o que 
determina a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteraçoes posteriores, tern 
justos e contratados por este e na meihor forma de direito, o que adiante se segue mediante as 
cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAIJSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55. I, da Lei 
n° 8.666/93) 

1. 1. 0 Preserite contrato objetiva a contralaçAo de empresa especializada para prestação de 
serviços, sob demanda, de encadernaçao tipo brochura, de documentos diversos para vários 
setores da Contratada. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAçA0 DO 
OBJETO (art. 55. 1, da Lei n° 8.666/93) 

2.1 Os serviços compreendem encademaço do tipo brochura é urn processo no qual os cader-
nos do miolo do livro silo costurados na lombada e colados a uma capa dura, conforme padrão 
já utilizado pela Contratada: 

2.2 Serão encadernados documentos diversos de vários setores da Contratada; 

2.3 Os serviços de encademaçao serão prestados de forma parcelada, de acordo corn a necessi-
dade dos setores da Contratada e sempre que so1iciada pela Diretoria Administrativa. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ExECuçAp E 
LOCAL DE ENTREGA (art. 55. IV, da Lei n° 8.666/93) 
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3.1 0 prazo maxima de entrega e de 1 0(dez) dias teis, contados do recebimento da requisicão 

da prestacão dos servicos emitida pela Diretoria Administrativa e os servicos deverào ser 

entregues no mesmo local. 

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E 
RECEBIMENTO (Art. 67. Lei no 8.666/93) 

4.1 A execução do contrato será acompanhada pela Diretoria Administrativa e fiscalizada pela 
Coordenadoria de Servicos e Manutencao ou por representante da Contratante, devidamente 
designado para esse fini, permitida a assisténcia de terceiros, corn autoridade para exercer, 
como representante da Administração da Contratante, toda e qualquer ação de orientação 
geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, comno também a conferência da 

quantidade e qualidade, para posterior atesto da Nota Fiscal. 
4.2. A FiscalizaçAo compete, entre outras atribuiçôes: 
4.2.1. Encaminhar a Diretoria de Orcamento e Financas todas as ocorréncias que impliquern 
em multas a serern aplicadas a empresa e dar conhecimento a Diretoria Administrativa. 
4.2.2. Verificar a conformidade da execucão do objeto corn as normas especificadas e se os 
procedimentos empregados säo adequados para garantir a qualidade desejada do servico de 
encadernacao. 
4.3. A fiscalizacão de que trata estc item não exclui nem reduz a responsabilidade da ernprcsa 
que ofertou o menor preco, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeiçoes técnicas ou vicios redibitórios, e, na ocorréncia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn 
o an. 70 da Lei no 8.666, de 1993. 
4.4. Ao gestor do contrato compete: 
4.4.1 o auxIlio na revisão das cláusulas contratuajs; 

4.4.2 o acompanhamento da qualidade, economia e rninimização de riscos na execução 
contratual; 
4.4.3 a aplicaçao de penalidades ao contratado; 
4.4.4 a rescisäo do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos. 

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES DA 
CONTRATANTE (art. 55. inciso VII. da Lei no 8.666/93 

5.1 Cabe a CONTRATANTE: 
5.1.1 Definir por ocasiäo de cada solicitaçao. a quantidade das encadernaçöes a serem 
entregues, o prazo e o local de entrega. 
5.1.2 Rejeitar os serviços prestados em desacordo corn o previsto no Contrato, indicando as 
razöes da recusa. 
5. 1.3 Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa 
contratada ao local de entrega dos produtos, desde que devidamente identificados por crachá. 
5. 1 .4 Prestar as inforrnacoes e esciarecimentos que eventualmente venham a ser solicitado 
pela gráfica contratada, e que digarn respeito a natureza do objeto desta dispensa. 
5.1.5 Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorrência de evcntuais imperfeiçoe.s no 
curso da execuçâo do objeto, fixando prazo, se necessário, para a sua correção. 



M 
ESTADO DE SERG1PE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

5.1.6 Promover o acompanharnento e fiscalizacão da execução do objeto contratado, de forma 

que sejam mantidas as condiçöes de habilitacão exigidas na 1icitaço. 
Si .7 Proceder a conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo 

fomecirnento dos produtos. 
5.1 .8 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos ao Licitante vencedor, 

desde que cumpridas todas as formalidadcs c cxigências desta dispensa c contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA 
CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII da Lei no  

. 	 8.666/93) 

6.1 Cabe a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigacöes: 
6.1.1 Cumprir flelmente o Contrato, de modo que os servicos objeto do Contrato sejarn 
prestados e entregucs nas especificacöcs requeridas pela Contratante. 
6. 1.2 Providenciar a irnediata reparacão, correção ou substituição, total ou parcial, as suas 
expensas, da entrega em que se verifiquem vIcios, defeitos ou incorreçöes. 
6. 1. 3) Entregar as brochuras no prazo não superior a 10(dez) dias üteis, contados a partir do 
recebirnento da solicitacäo emitida pela Diretoria Administrativa. 
6.1.4 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependências deste Poder. 
6.1 .5 Prestar os esciarecimentos quc foreni solicitados pela Contratante. 
6.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigacöes e encargos decorrentes das relacôes de 
trabaiho corn os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejarn de 
âmbito frabaihista, previdenciário, social, securitários, bern corno as despesas relativas a frete 1  
carreto, seguro, embalagens, taxas, impostos e quaisquer outros que indicam ou venharn a 
incidir sobre o lornecirnento ora contratado. 
6.1 .7 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a 
terceiros em razão dc acäo ou omissäo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras corninacöes contratuais ou legais a quc estiver sujeitas. 

6.1.8 Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçao ou 
interrupcäo da prestacäo dos serviços, exceto quando isso ocorrer por exigência do Poder 
Legislativo ou ainda por caso fortuito ou forca major, circunstãncias devidamente 
comunicadas a Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorréncia. 
6.1.9 Manter durante todo o perlodo de vigência deste Contrato, todas as condiçOes de 
habilitaço estabelecidas para o pagarnento, comunicando imediatarnente, a superveniência de 
fato impeditivo da rnanutençào dessa condicao, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçöes 
posteriores. 

6.1.10 Cumprir outras obrigaçôes previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatIveis corn o regime de direito püblico. 
6.1.11 Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93, 

CLAUSULA SE'rIiIA - DA VIGENCIA DO CONTRATO 
(art. 55, IV da Lei n'8.666/93) 

7.1 0 prazo dc vigência do contrato será de 12(doze) meses, corn inIcio na data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante Tcrmo 
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Aditivo, nos liniites da Lei. 

CLAUSULA OITAVA— DO VALOR DO FORNECIMENTO 

8.1 Pela perfeita execuco do objeto deste Contrato, será pago a Contratada o valor de ate RS 

7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTE (art. 55, inciso III. da Lei n° 8.666/93) 

9.1 0 pagarncnto scrá efetuado, ate o 50  dia ütil do rnês subsequente, mediante apresentacão no 

protocolo da Contratada, da documentacão hábil a quitacão, acompanhada da: 

I - Nota tIscal/Fatura, devi damente atestada pela Coordenadoria de Servicos e Manutencäo e/ou 

Diretoria Administrativa; 
II - Certidão de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Municipal, Certidöes de FGTS, 

FNSS e CNDT. 
9.2 A Diretoria Administrativa, apOs conferéncia e atesto, encaminhará a nota fiscal/fatura a 
Diretoria de Orçarnento e Financas para quitacão. 
9.3 0 contrato será reajustado anualmente corn base no IPCA/TBGE ou outro que por ventura 
venha substitul-lo. 

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS 
ORçAMENTARIOs (art. 55, V. da Lei 0  8.666/93) 

10. As despesas obedecerâo: Funcào - Sub funcão - Programa de Governo - Projeto ou 

is
Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - Coordenacão da Acäo Legislativa; Categoria 
Econômica - (3rupo de despesa - Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00- Despesas Correntes, 
Outras Despcsas Correntes - AplicaçOes Diretas. Elemcnto de Despesa c Item de Gasto: 
3.3.90.39.63 - Serviços Grãticos, dc encadernação e de emolduracäo. A reserva orçarnentaria 
que visa custear as despesas acima descritas foi efetivada. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DAS SANçOEs 
ADMINISTRATIVAS (art. 55, inciso VII. da Lei n° 8.666/93) 

11.1. Corn fundarnento no artigo 70  da Lei 0  10.520/2002, ficará impedido de licitar e 
contratar corn a União. Estados, Distrito Federal ou MunicIpios, pelo prazo de ate 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, scm prejuizo das cominaçöes legais c multa, a licitante e a 
adjudicatária que: 

11.1.1. No retirar ou no aceitar a iiota de empenho, quando convocada dentro do prazO de 
validade de sua proposta; 
11.1.2. deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório e contrato; 
11.1.3. apresentar documentação lalsa; 
H. 1 .4. ensejar o i -etardarnento da execuçào de seu objeto; 
11 .1.5. não mantiver a proposta; 	 - 
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11.1.6. faihar ou fraudar na entrega do objeto; 
11.1.7. comportar-se de modo inidöneo; 
11.1.8. fizer declaracão fa1sa 
11.1.9. cometer fraude fiscal. 
11.2. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecução parcial ou 
inexecucão total da obrigacão, sern prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada 

a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

11.2.1. Advertência por escrito; 
11.2.2. multade: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entregue corn atraso, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

periodo superior a 15 (quinze) dias; 
c) 30% (trinta per cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucão total da obrigacão 
assumida; 
11.2.3. Suspensão temporária de participacão em Iicitação e impedimento de contratar corn a 
Aclrninistracão, por prazo nAo superior a 2 (dois) anos. 
11.2.4. Declaraçao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administração 
Piiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja 
prornovida a reabilitação na forma da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
11.3. As sancOes de multa poderão ser aplicadas a Contratada juntamente corn a de 
advertêneia, suspensão temporária para licitar e contratar corn a administração da Contratante. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CUMPRIMENTO 
DA LEI GER4L DE PROTECAO DE DADOS - LE! N. 
13.709/2018 

is 	12.1. E vedado as partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrên- 
cia da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena 
de responsahilização administrativa, civil e criminal. 

12.2. As partes se comprornetem a manter sigilo e confidencialidade de todas as inforrnaçOes 
- em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da 
execução contratual, em consonância corn o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Pro-
teco de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das infonnaçôes a outras empresas 
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacôes legais ou para viabilizar o cumprimento 
do instrumento contratual. 

12.3. As partes respoiiderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da 
execução contratual, por inobservância a Lei Genii de Proteco de Dados. 

12.4. Em atendirnento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, 
para a execução do servico objeto deste contrato, tern acesso a dados pessoais dos represen-
tantes da CONTRATADA, tais como némero do CPF e do RG, endereços eletrônico e resi-
dencial, e cópia do docurnento de identificaçao (listar outros, quando cabIvel). 
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12.5. A CONTRATADA declara que tern ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecão de 
Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacâo 

corn o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. 

12.6. A CONTRATADA flea obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em ate 24 (vinte e 
quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situacôes aci-
dentais ou ilIcitas de destruiçào, perda, alteração, cornunicacão ou qualquer forma de trata-
mento inadequado ou ilicito, bern come ,  adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Ge-

ral de Proteção de Dados. 

CLAUSULA DECIMA TERCELRA - DAS DISPOSICciES 
GERAIS 

13.1. Este Contrato decorre da Lie itação no 002/2021, cujas condicoes o integram para todos 
os fins legais e no que couber a proposta da Contratada. 
13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicöes os acréscirnos ou supressöes 
de ate 25% (vinte c cinco por cento) do valor iniciat atualizado do Contrato, nos termos do art. 
65. § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO (Art. 55. §2°. 
Lei n o  8.666/93) 

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renincia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer diividas ou questöes oriundas do 
presente Contrato. 

E, por estarern assirn justas e acertadas, as partes contratantes firmarn o presente instrumcnto 
em 03 (três) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) 
testemunhas. / 

-  apo  iii, O~de  

:6ri I'C  J H 

L 	de 	021 

Deputado LUeA 0 PO DE LINIA 	Deputado J 

EmptéIiaiotda 
C4NTIADA 2 

TESTEMUHAS: 

CPF: 

it -   	 CPF: 

ON ANDRADE 
—Contratante 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

J. NOTA DE EMPENHO 

1UNIDAOE GESTORA EMITENTE: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EP4DEREçO DA UG: 

AVEN4DAIVO DO PRADO, S/N- CENTRO 

CREDOR: RAZO SOCIAL -GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP 

NOME FANTASIA - GRAFICA SAMPAIO 

ENDEREO 00 CREDOR: 

RUA CAPELA N. 41 

Docdnie.nto assiado d9itarrnnla pot 	 Dojrn,1nto assinedo digileirnonto pot 

Some: LUCISNO BISPO DE LIMA 	 Noma JEFERSON LLJIZ SE ANDRASE 

CPF 0731655534 CPF: 99179510559 

Contao: MARCOSRALSE,GOV.BR 	 Ctato: RICAROOAGARCEZgGMAILCOM 

01121202 	1128:59 Data 1012/2021 1246:18 

DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 FOLHA: 

03112/2021 	2021NE000752 	1 I 1 

UG: 	GESTAO: 	CNPJ: 

_Jl011 
1 00001 	13.170.840/0001-44 

CIDADE: U.F.: 	1 CEP: 

.ARACAJU SE 	 49.010-050 

CNPJ: 

13.030.069/0001-00 

JëDADE: Ui:TEP: 

ARACAJU SE 	 49.010-370 

CODGO U.0.: 	 PROGRAMA OF TRABALHO NAT. DA DESPESA 	jFONTE. 	 1IMPORT 

01101 	
J,031.0026.0276.0000 

 10101000000 	. 7.200,00 

IMPORTANCIA PaR EXTENSO: 

SETE MIL E DUZENTOS REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001.0101000000.33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODAUDADE DE EMPENHO: 	TWO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 	 1- NORMAL }____ 

LICITACAO: 	 1MooAuDADEDAucITAcA0 1NuMERoDoPR0T0CoLo: 

0110112021000143 	 6- DISPENSADO 033153/2021 

REFERENdA LEGAL 

DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93 

FRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 IiEIR0: MARCO: ABRIL: 

0,00 	 0,00 0,00 	 0,001 

JULHO: AGOSTO ! 

0.00 	 0,00 0,00 	 o,00j 

NOVEMBRO DEZEMBRO: 

0,00 	 0,00 0,00 	 7.200,00 

[TENS DOEMPENHO 

1 	1 	I 	 jFO OjPREcouMTARIo jPREcoT0TAJ. 
SERVICO DE ENCADERNACAO - TIPO BROCHURA DE 

1 	414098-2 	3.3.90.35.63 COCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTE PODER..CAPA 	 1,00 	 UNIDADE 	 7.200,0000 	 7.200,00 
!?URA, EM PAPEL.A0 

oBsERvAcAo 
Confonme Contrato N 5  036/2021, corn vigdncla de 03/12/2021 a02!12/2022. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO. SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LUtZ LIE ANDRADE 

997.795,105-59 

TOTAL (R$) 

LUCIANO BISPO DE LIMA 

077.316.555-04 

7.200,00 

Data da GoragAo: 07/12 12021 	 Resp. pa solicitapSo: BRUNA PRESORAVE ALMEIDA LINHARES 	 Resp. GerapAo: BRUNA PRESGRAVE ALMEIDA 
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EXTRATO DO CONTRATO No 036/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: EMPRESA GRAFICA SAMPAIO LTDA. 

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPEC1ALIZADA PARA PREsTAcA0 DE 

sERvlços, SOB DEMA1'DA, DE ENCADERNAcAO TWO BROCHURA, DE 

DOCUMENTOS DIVERSOS PARAVARIOS SETORES DACONTRATADA. 

VIGENCLA: 0 PRAZO DE VIGENCIADO CONTRATO SERA 12 (DOZE) MESES. 

DATA DAASSINATURA: 03 DE DEZEMBRO DE 2021. 

ARACAJU, 13 DE DEZEMBRO DE 2021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 



Ehãrio Ofcia1 N° 	I 5 
torça-feira 14 do Dezembro de 2021 Aracaju Ssrgtpe 

owm. PRORROGAR A VGNCA DO. C.TRATO POR • di.cwça horr 	Ura. decro d 	que ex 	ou n • 	DE 1 DE DZEWBfQ DE 2021 

MA$ 12. (DOZE) MESES ,PARTR E 1 1 LE 3EZEMBRO DE 

2021 PERZENDO ) IGTAt. CE.46 : (QUARENTA E OTO 
tp 	 a  W. oium 	 infrmfl 

osp20bva caga flf2 	ompric d t0Sidfl02 RC c "PR  A DEFENSORA PUIJCA DO ESTAO OE SERIPE 

MEE$ 	OBJETO4EFEI 	S A LccQAo EIMóvEt- a%z3cO5 QPJ 	84865 200 75 flt aepresenao ON 

PO Suefe8or FbIco4Per 	r VlNGkiS MENEZES 
tTUAEO NA RUA MARLA ZAL OLRA SN COM 

ACESSO PA RUkflEZGTO IH (rnTA RUI BEZ LOTE GANDIDTOS 00 W PROCEZSO SE(111V PARA ARRETO 	m base no qui dp8e Partana n 324 	Q 

21 	LOAMENTO RESIENCAL JARDM PETRÔPOIJS E$TAGIARO nmb'o e 201 	øz 	pod( 	prfli EM 

aAJRRO SftO AH-rON 	ARkJtVSRGIP 	PARA 
* 	OMAA-flE SA 	RITÔ1AD Axt 	O 	nddat 	abaxO rlaconadoe es1O 

INSTALAçd MIST 	TRA4MS$ORA OA RADO FM 
COtVOCAOOS 	6n9 	pi 	Øfl 	1t 1OdP4@ 

SEWADO 
flGb4GIA A?AR1PcCE 11 DDEZEM8RO OEQ21 A 10 E CURSO DIRETO detwoi1a so ovbr 	te 	a 1S11212021 	os 	eguine 

DEZEMBRO DE 2E22 _ 	 ______-- dr3enos 	vqntdmatrca 
t. 	tn 	d 	We e1 	ursnd 	prodo d 	frma efet 

DATA DA ASSINATURA 0 DE OEZMRO OE 2O1 

DE 2021 

d Cnd d b CP} 
(g(J 	e o 	cenUa da cra orária cursda 	edarçäo de 
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