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ILMO. SR. JULIO CESAR VICTOR SARMENTO - PREGOEIRODO SERViÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA - SESIIPB E SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
- SENAI/PB.

PREGÃOPRESENCIAL N° 050/2018

ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, pessoajurídica de direito privado, situada
à Rua Joaquim Gonçalves Ledo, 75 - Bairro Centenário - Campina Grande/PB, inscrita
no CNPJ sob n.? 10.339.944/0001-41,vem, respeitosamente, perante a ilustre presença
de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal apresentar CONTRA RAZÕES em fase do
recurso administrativo interposto pela OPEN SERViÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
DEOBRA LTOA, inconformadacom a decisão do Douto Pregoeiro,expondo para tanto os
fatos e fundamentosa seguir deduzidos:

DOSFATOS

Na condiçãode licitante no processo licitatóriodo PregãoPresencial nO050/2018, a Z~LO
LOCAÇÃODE MÃO DE OBRA, cumprindo todos os ditames do instrumentoconvocatório
apresentou os menores preços para os lotes III (Patos) e IV (Sousa), sendo declarada
vencedorados referidos lotes.

Ocorre que compulsando a documentaçãode habilitaçãoda empresa OPEN SERViÇOS
E TERCEIRIZAÇÃODE MÃO DE OBRA LTOA verificamos algumas irregularidadesque
deverão culminar na inabilitação e desclassificaçãoda referida empresa neste certame,
conformeveremos a seguir.

Em primeiro lugar a Certidão de Regularidadecom o FGTS exigido no item 6, letra "h" do
edital está com o endereço da empresa diverso daquele constante em seu cartão CNPJ,
fato este incontroverso e que de pronto já inabilita a empresa OPEN SERViÇOS E
TERCEIRIZAÇÃODE MÃODEOBRA LTOA.

Prosseguindoa certidão de Falência e Concordataexigida no item 6, letra "p" do edital foi
apresentada em nome da empresa OPAN, ou seja, nome diverso do constante no
contratosocial da empresa o que torna nula e sem nenhumefeito legal a referida certidão.

Continuado, examinando as planilhas de custo e formação de preço apresentadas pela
empresaOPEN SERViÇOS E TERCEIRIZAÇÃODE MÃO DE OBRA LTOA, constatou-se
o que segue:

a) A tarifa de vale transporte utilizado para a cidade de Bayeux está em desacordo
com a Resolução CE nO001/2018 do Departamentode Estradas de Rodagemdo
Estadoda Paraíba anexa a esta petição;

b) O total de encargos sociais e trabalhistas constante no quadro resumo da planilha
da cidade de Campina Grande está divergente.O total de encargos deveria ser de
78,46%, ainda que fosse considerado o percentual apresentado pela empresa de
84,97, o valor seria ainda maior do que o valor de R$ 735,13, restando claro que
a planilha de preços apresentadaestá manipuladae influencia diretamenteo valor
final da mão de obra. Vejamos:
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959,05 X 78,46% = 752,47
959,05 X 84,97% = 814,90

c) Ainda na planilha da cidade de Campina Grande, os cálculos dos valores dos
tributos de R$ 72,56 estão em desacordo com o percentual apresentado de
3,22%, comprovando que a planilha de preços apresentada pela empresa OPEN
SERViÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTOA está manipulada e em
discordância com o edital e com a legislação. Vejamos:

QUADRO RESUMO - CUSTO MENSAL POR EMPREGADO (PLANILHA
CAMPINA GRANDE)

SUBTOTAL (A+B+C+D) - 2.008,04
LUCRO - 30,12
CUSTOS INDIRETOS - 20,38

LOGO: 2.008,04 + 30,12 + 20,38 = 2.058,54 X 3,22% (PERCENTUAL DE
TRIBUTOS APRESENTADO) = 66,28

Em função do acima exposto a empresa OPEN SERViÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
DE OBRA LTOA apresentou de maneira irregular documentos exigidos na habilitação e
itens da planilha de formação de preços, razão pela qual a mesma deverá ser inabilitada e
desclassificada do certame em respeito ao princípio da Vinculação ao instrumento
convocatório.

O artigo 42 do Decreto Federal 3555/2000 preconiza que:

Art. 452 A licitação na modalidade de pregão é juridicamente
condicionada aos pnnctptcs básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios
correIa tos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e
comparação objetiva das propostas.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do art. 4°, caput, do Decreto
Federal nO3555/2000, é consectário do próprio princípio capital da licitação. É a partir da
fidelidade absoluta de todo o processo ao instrumento que convida os administrados
interessados ao certame licitatório que se pode garantir a dispensa de igual tratamento a
todos, sem quaisquer diferenciações ou discriminações que não aquelas previstas,
levadas em conta exclusivamente para garantir a seleção das qualidades subjetivas e
objetivas pretendidas, consideradas necessárias para atender ao interesse público visado.

,
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Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geraldo Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União, o instrumento convocatórioé a lei do caso, aquela que irá regular a
atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é
mencionado no art. 3° da Lei de Licitações, e enfatizadopelo art. 41 da mesma lei que
dispõe que "a Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". (Curso de Direito Administrativo,
2007, p.416)

o ensinamentode Hely LopesMeirelles faz se oportuno:

"O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vinçula aos
seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o
expediu. Ê impositivo para ambas as partes e para todos os
interessadosna licitação (Estatuto,art.33). "(grifonosso)

Enfime ainda segundoo festejado administrativista:

"Já vimos que o edital ou o convite esclarecerá as condições em
que a Administração deseja contratar o objeto da licitação. Segundo
essas condições, estabelecidas na convocação licitatória, é que os
interessados deverão apresentar suas propostas, obedecendo tanto
na forma quanto no conteúdo às especificações do órgão que
promove a licitação. Em tema de proposta nada se pode oferecer,
considerar, aceitar ou exigir além ou aquém do edital ou do convite.
Justificase esse rigor para manter-se igualdade entre todos os
licitantes na formulação e apreciação de suas ofertas. Tudo que for
ofertado além do pedido ou permitido no edital é de ser considerado
'não escrito', desde que possa ser eliminado da proposta sem
desnaturá-lo; o que faltar na proposta conduzirá à sua
desclassificação" (ob. cit., p. 129). (in Licitação e Contrato
Administrativo , Revista dos Tribunais, 10a ed., 2001, p. 29)(grifo
nosso)

Bem por isso ainda leciona Hely LopesMeirelles:

"No processo licitatório o proponente há que submeter-se,
irrestritamente, às cláusulas do edital e ofertar com clareza e
exatidão, sob pena de invalidar a sua própria oferta. A proposta que
desatender ao edital é inaceitável, ainda que vantajosa para a
Administração".

Como ensinam os juristas, à Administração é defeso descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Sob certo ângulo, o edital é o
instrumento:

"De validade dos atas praticados no curso da licitação. Ao
descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública
frustra a própria razão de ser da licitação, viola os princípios
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norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a
moralidade e a isonomia" (MarçalJusten Filho, Comentários à Lei
de Licitações, p. 255).

A Jurisprudência já tem se manifestado neste sentido, senão vejamos:

"Administrativo.Contratos. Licitação. Edital. Limites. Coleta de lixo.
Pagamento. Modificação da data. Estado. Custas. Isenção. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório veda a
realização do procedimento em desconformidade com o
estabelecido previamente no edital. Como lei interna da
licitação, ao edital tudo se vincula. Nem os documentos de
habilitação nem as propostas podem ser apresentados em
desconformidade com o que foi solicitado no instrumento
convocatório, nem o julgamento do certame pode realizar-se
senão sob os critérios nele divulgados. Tampouco o contrato
poderá desviar-se de sua matriz - o instrumento convocatório - de
modo a descaracterizaressa vinculação"(ApCv nO99.005517- 5, de
Chapecó, reI. DesembargadorNewton Trisofto).(grifonosso)

Sobre o tema, está pode ser encontrada no no Tribunal Regional Federal da 1a Região
(TRF1).

o TRF1 já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288):

"Pelo princípio da vinculaçãoao instrumento convocatório, 'a
Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada' (Lei nO8.666/93,
art. 3°, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do
procedimento ter suas regras traçadas pela própria
Administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento,
estando legalmente vinculadaà plena observânciado regramento".

O mesmo TRF1, noutra decisão (AC 200232000009391), registrou:

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do en. 4° [Lei nO
8.666/93J, pode-se afirmar a estrita vinculação da
Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto
àquelas de procedimento. (...) O descumprimento a qualquer
regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através dos
instrumentos de controle interno da Administração Pública. Nem
mesmo o vício do editaljustifica a pretensão de ignorar a disciplina
por ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou
inadequadasas regras contidas no edital, não lhe é facultadopura e
simplesmente ignorá-Ias ou alterá-Ias (...)"(Justen Filho, Marçal;
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos; 8a ed.,
São Paulo, Dialética, comentáriosao art. 41, pgs. 417/420). A
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conduta da Administração na condução do pleito foi de estrita
observância e vinculação ao edital, sendo o direito prejudicado
pertencente a terceiro que não observou as prescrições editalícias,
sendo descabida a pretensão de beneficiar-se de sua desídia.

Por fim, para além do TRF1, mister trazer à baila a posição do TCU sobre a matéria aqui
discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao edital, com
orientação alinhada àquela apresentada nestas contrarrazões e que podem ser
sintetizadas na recomendação apresentada pelo tribunal no Acórdão 483/2005:

"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização
dos procedimentos licitatórios, especialmente o da
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo,
previstos nos artigos 3°, 41, 44 e 45 da Lei nO8.666/1993".

DO PEDIDO

Ante aos fatos narrados e as razões de direito acima aduzidas, a recorrente requer que
este Pregoeiro inabilite e desclassifique a empresa OPEN SERViÇOS E
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTOA neste pregão, em função dos motivos acima
exaustivamente explanados e em respeito ao princípio da Vinculação ao instrumento
convocatório, e mantenha a empresa Z~LO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
vencedora dos lotes III (Patos) e IV (Sousa), adjudicando e homologando o Pregão
Presencial nO050/2018.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Campina Grande, 29 de Março de 2019.

~$S,~~.
Z LO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI

LLANNE VANESSA DA SILVA VENTURA
REPRESENTANTE LEGAL

RG 2.662.711 SSP/PB



Sec re1:at"i a de Estêldo da .Infraestrutura. dos
Reclu'SOS Hí dMcps. do Mei o Ambierl'!:e e daCiência e Tecnologia
DEPARTAMENTO OE ESTRADAS DE R09.A<ieM

ResG~UçioCE NO001J2018
de 25 de janeiro de 2018

I
...

Ementa: A presente ReSOlução aprova
reajuste d_ ..._iII dos serv~ de
transporte cofethto intermunicipal de
passé1geiros., para as linhas de
características urbanas e rodoviárias, e pana
a travessia hidroviária Cabedelo..costinha.

Conselho Executivo ~ CE em sessão realizada nesta data. no uso das suas atribuições
superiores e tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nOs4694/2017-2
e 469512017-7 onde as empresas que operam o Sistema da Transperte CQleliyo
Intermunicipal de Pass~r~ apre~ntam elltudQ $QÉ!I'!i> a n__ idade de I'lIf!iuste no
valor das passagens por ônibus;

CON$lOiRANoo a análise Jl!Q1~ P!I11a Díreto.ria de Planejamento e
Transportes - DRPT SObre a consistência dos dados apresentados peJas emprEl$as nos
cálculos cara os novos valores dos coefICientes I$rifário$"j,ara O transPQI'te ro(jOviário e decaracterísticas urbanas;

CONsro.eRANDO.o aumento de preços dos insumQS.bésicos formadores do
custo operacional dos Ôflibus. principalmente do óleo diesel, bem Superior 80S indices
inflacionários oficiais e, ainda. a redução anual na quanUdade de passageirostransportados pelo Sistema;

CONSIOERANDo a necessidade de ~~. e ampl~ da fI9la, a
melhOria da qualidade dos serviços prestados e, por fi"" e garantia da segUll!I1'IÇa daPopulação USUária do Sistema;

RE§OLVE:

Art, 1°- Autorizar o reajuste médio de 7,5%.(seIé vlfgula cinco por cento). no valor
das tarifas praticadas nas linhas Intermunicipais de características urbanas e rodoviárias, I
e na travessia hidmviária CabedelolCostinha, todas integrantes do Sistema de Transporte \:!
Coletivo Intermunilde Passageiros do E~tad~Odarai .' ~~ _

..1.".--- ,
"'--_--""-



.~ SeCretaria de Estadç da rnfraestrUtuta dos
Rec.ursosHidriCOs. 1:10 Meio Ambiente e daCiência e l"ec:nolog1a
OEPARl"AMENTO Df: ESTRADAS DE RODA.GEM

Resolução cs N°001/2018
de 25 de janeiro de 2018

Art. 2"- Estabelecer que os>novos valores das tarifas serão cobrados a partirda zero hora do dia 28 de janeiro do ano corrente.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018.

Conselheiro Carlos Pereira de .Qarva'ho êSUva
DJretorSUPétintend.nte

g. . I

.~. /

con~,;Z~ Marinho-
Diretor.·de Oflera.çÕ&6

ConselheiroFilifle Bra~~ de Brito Maja
Djretor AdmilJistratfvo~ Financeiro

ConselheiroJÁIdO SouzaUma
Oiretor de Planejamento e Transportes

2



'.. GOVERNO DO ESTADO OA PARAlsA

OEPARTAMERNTO DE ESTQA.OAS OE ROOAGEM - OeR/PS

VALOR·DA TARIFA PA.RA A$ PRINCIPAIS L.1NtiASiNT.fl.ltfI"",NIPIPAlS

PRINcaPAlS UNHAS EMPRESA
VALOR DA
TARIFA A
PARTIRes
28101/2G18

SERViÇO OE CARACTERíSTICA URBANA

G~ã;Pe;~a - AI;~dra ... ""''':. I PRReie
J •í "'-"-'''-- o•.o_ o_o _ ..o•...• o_..•. o_. _ - 00•••• 0.- ----.--------.- ..- -r.--.-- - o.--- ..-. '0_'._' .

. iJoão Pessoa - JaclJmã (Via BR-1 01) I Santa Maria i 8,80 !. _ •.-.- _-_ _~_ - -. "._Oo_..-- .._ _ 00 • • ••• - ·_-·· .. - .. --. __ 0 0 ••• _._ ••_ __ ••_ '_"',' .. _ _•• -' •••• 0.0.;" _ _ .. _ -j
'João Pessoa - Jacumã (Via PB.Q08) i Santa Maria 4,05 !1 --- .. 0 .. --.-_ •• _. 0 __ _ •••••• __ .. __ ._._ .. ··_0.... '_0 "._. _.... •• •__

iJoão Pessoa .. Conde (Via SR-: 0_1)_._. __.._' .._..__ . - """" -.. --- ...-l'-~;;-~a -_j-_.._~:.~~_.i
~~~o p~~!~..:Baye~~_..__ _o' __ .. _ ' ..__ ~ .-.-.~ ~ o _o -L50~!:!_;_._..~1 ~..~~j
!João Pessoa ~6ayeux rsesl : Cons6teiO ! 3,2:511-----.-.-- ..--.. ......··-..........".....,~_.._._.._w._ .......~...,,_,. .~.,._...._ ....._- ..---.- ... ,- ...,......,-~"",...'.~~-"'1~".~-...~ ...,-~.- ......r..~'-;..;.......~.~,..~._..;....;;;_._.....:
!João Pessoa .-Cabsdele ! Reunidas I. 3,55 j
i-----.o· ..-..·-----.-.---. ._ ...oo.... ....,.....o_..o__.._ .•..-- ...._ .... o··.._o...o._.. __ ·_. __ .-+__0. • ..... _---- ._ .. _.

iJoão Pessoa .. santa Rita I Santa Rita ! 3,75 i
~OáOPessoa-Santa Rita -V~;;~;-----_·· o- .. ··_··_··-· ..·····_··- ..;·--rs~nta..Rjta '---r-- 3.25;

, Ir-------- I
:CarRpina Grande - Fagundes I Fegundiims9i" -" __ o_.__. . .__ _.o-_· · __ .o. _ _ - O-l ._..__ . . ;
[Campina Grande - Ll5IgoaSeca I São JO$é 2,95 i
1.. .- .. _--_0_--_ ....... _-_0 __ .. -.o----f-- -jI~;;;:~:: :::.:?---- -- _~- I::'Jc>.é I :::~
'-C~~;~;G~~~d~·-~·S;;r~R~;~d~-- .... -_..'.-'--".'."-'-··-"~-·-"-"-'lNO;Horizont~T 5,75 i

:C;;;,;;~:.Gr~-;;;;;.~M;.~nd;;b_i==-----~~~zon~l- -4,4~

5,45 i

SERViÇO DE CARACTERíSTICA RODOVIÁRIA

~~~?-pes~a-~~tos(~~~~.~~~~~~~~!~?).~.~•.:.::=..:._.-~-~~.•_.~~=_.~_~~~~~~~~J'-"G~;~ra_L ~~_ _i.~~~]

i_~:~~~~~~~:~)_-_.~,-_.-~"--'i=-:::::j
:João Pessoa - Campina Grande (ônibus executivo) IRea! I 31.10 ;
'---~··-· o_.,.. .~.~_..H_..._. __ ~.__ .~ •.••_ .•__ •• " .••• "M ..........H.....-_' .......'.•••_H_.......> ... _,~ •••. ''" ... ;.__ ......... ••+""''__ o_ ...._...._'-...._..-~--t._--_.._~
::Oãop..._" ltabaiana (ViaC.já)~~~':'_"".~".!".~I) ! T"","-~~._..+__~8.5~j
:~:~;:;;g~f.~~~~~;b~=j~~i:::~_I --~~":
;João Pessoa - Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) i Rio Tinto 13,-05)

...... __ ".. .. ... ---"-- ... - .. ----~---- ..-.- ..... --. ..-.o- .... - .... " ..-- ••• ~ ••• ""...l. ..o_.... "._ .. ",,__ .L__.._...........'
SERViÇO HtORQVtÁRIO POR FERRY -BOAT

rCabe;;I~· ..--C~~í~h·~·I-P~~;;~;i;~··- . -..- -..-._ j Nordeste·_ ..·---1'···-..·-....-1.45 I
Cabed-;I~C~sti~h;7;;;~;ó~;1...-'''''''-.-.----·------·----- ..--··rN;r~;;te-----r-..-·..15,15)
'Cabedelo - Costinha I Passageiro I LanCh~-Ónib~~----... ··----~!N~~d~~t;····-_..··..·,_·_-0"õ·..!
: ·,,·----------- .. -0 -- ...._ ..._._- -----.-o...-.-...--"--!-~-._---.....--Tt~~~~;;{~~~a~~~~::j:;~--=±_j;~.
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~Célia~ -,
TABELlÃ

Comarca de Ca!l1.pina Grande
Estado da Paraíba

JVek~~
TABELlÃ SUBSTITUTA

Rua Marquês do Herval, n° 16 - Loja 6 - Galeria Edf. Lucas - Campina Grande - PS - CEP 58400-087 _ Fone: (83) 3341-2658

PROCURAÇÃO

LIVRO: 055
FOLHA: 006

SAIBAMquantosviremeste Público Instrumento de Procuração que aos vinte e setedias do mês de
novembrodo ano de dois mil e dez~ito (27/11f2018), nesta cidade de Campina Grande, Estadoda Paraíba,
perante n lim, MARIA CELIA JORDAO - Tabeliã, compareceucomo OUTORGANTE:A FIRMA:A FIRMA:
ZELO LOCACÃO DEMÃoDEOBRA.EIREU, fima desta praça, estabelecida à Rua Joaquim Gonçalves
Ledo n.O75, bairTOdo Centenário, nesta cfdadedeCampina Grande - PB, devidamente inscrita no CNPJ
sob n.o10.339.94410001-41;nesteato representadapor: BRUNO GONCALVES COSTA brasileiro, solteiro,
empresário, residente e domiciliado à Rua Luiz Malheiros n.o 50, Apt.o 204, Bloco D, no bairro de
Bodocongó, na cidade de Campina Grande - PB, portador de RG n.O2.314.170-SSPIPB,CPF(MF) n.O
029.905.~29; ~vidamente i<;Ientificado(a)por mimNotária como o(a) próprio(a),e por ele(a)me foi dito que
constitui é nomeia coll1Oseu{ua) bastante procurador(a):ALLANNE VANESSA DA SILVA VENTURA,
brasileira, conVive em união estável, administradora, residente e domiciliada à Rua Marechal Aoriano
Peixoto n.o5255- Lote 23-J, Bairro do Serrotão, Município de Campina Grande - PB, portador de RG n.O
2.662.711-211 via-SSDSlPB,CPF(MF)n.o057.278.924-65;A quemconfereamplos,Qeraise ilimitadospoderes
como fim específico deREPRéSENTAR.A:fIRMAOUTORGANTE EMCONCORRENCIAS,PROCESSODE
UClTAÇÕES ElOUTOMADA 'DE PREÇOS,·CARTA CONVITE, inclusive assinar CONTRATOS,junto as
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Empresa Pública, Privada e
Particular, e demais órgãos onde com esta se apresentar, bem como assinar propostas, participarde
lidtações,concorrências,tomadas de preços,carta convite,fazer vistorias,imp'ugnarações, interporrecursos,
renunciaro direitode recurso,discordarde valores,apresentar,juntar e retirardocumentos,abdicar recursos,
sentenças, receber citações e intimações,prestar declaraçõese informações,assinar termos, declarações,
requisições,formulários,petições,requerimentos,assinarcartas de credenciamento,e demais outras, recorrer
sentença,assistiraudiência,ajuizarações, pagartaxase emolumentos,requerer,recorrer,impugnar, podendo
ainda formular ofertas de lances ..de p~ ªs.{J((Jpostasapresentacla~l?I1'1·.Pregõesde quaisquer espécies,
enfim,cumprire satisfazer exigêrlciase tudo promover,~ti.~,;,~~~~e ~inar o que for precisopara o fiel
cumprimlnto do presentemandato.A pteSente procu~~'Vi!J~'fbaKIa por,02 (dois)anos a contar
desta data. Selo Digital:AHL12997-0011 - Consultea atRe,rti~d~9~;em~ttps:llselodigital.ljpb.jus.br.Assim o
disse e dou fé. A pedido das partes lavrei este InstrumentP,.:.~e1f1~; sencjo lido, outorgou,aceitoue assinou
sendodispensadasa presençae a assinaturade testernun~ª$,dea~ cQ'P0 Art. 1°do Provimenton. o 03/87
da Corregedoria.Geral da Justiçá deste Estado. §.'~1.l,N~1~ ~ELt:O L:tJC~ - Substituta do 6° Ofício
de Notas, subscrevo e assino em público e rà~q't:ie u~o. A~ vinte ~ se . s do mês de novembro
de dois mil e dezoito. . '
Corregedoria da Justiça
Provimento nO01/05 - CJITJPB
Emolumentos R$ A-=r/l'IJ
FEJP + MP :R$ t:t,-9i'
FARPEN R$ t2, 1-4
ISS~u ,",,,,,, ..·R$c\i â*
Totol R.s_ 6<t(3~.

Rua Marquês I!Q.Herval, 16 - Loja 6-Galeria - Ed. ucas
.c IIM..Gmnde·P'aFalba·Fone:(083) 1-2658

OUTORGANTE: Firma: ZELO LoJA~AU UE MAGDE OBRA
Nelia Mello Lucas

Tabeliã Substituta
do 6° Ofício
Grande-PS
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