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Solicitação de Aquisição Via ARP

 Código:

FOR-DILOG-001-01

(v.01)

 

SOLICITAÇÃO Nº: 263

Objeto da Compra/Contração

 Material de Consumo (x  )  Material Permanente ( x )  Serviço (  )

 

Solicitante

 Unidade solicitante: GEMAT

 Responsável pela solicitação: Hélio

 Telefone(s): 3302-0346  E-mail: gemat@tjac.jus.br

 

Descrição do Objeto

constitui objeto desta solicitação a realização de estudos preliminares visando a formação de
registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de materiais diversos (eletro-eletrônico
e consumíveis diversos)  para atender as necessidades do tjac, conforme as especificações e os
quantitativos abaixo.
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Descrição do Objeto

constitui objeto desta solicitação a realização de estudos preliminares visando a formação de
registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de materiais diversos (eletro-eletrônico
e consumíveis diversos)  para atender as necessidades do tjac, conforme as especificações e os
quantitativos abaixo.

 Justificativa da
 aquisição

A futura aquisição dos bens/materiais elencados nesta solicitação atenderá às
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, pelo período de 12 (doze) meses
a partir da assinatura das respectivas Atas de Registro de Preços, em vista da
necessidade de otimizar os espaços físicos das Unidades Judiciárias e administrativas,
bem como da substituição de bens inservíveis. 
As aquisições atendem ao objetivo estratégico de "Propiciar um ambiente de Trabalho
Motivador e Integrado" - P.E. 2015-2020, na medida em que dá a oportunidade de
substituição dos bens sem condições de uso, mantendo e preservando a saúde e bem
estar dos serventuários da Justiça e da sociedade.
No mesmo sentido, e na busca de aplicação efetiva do Plano de Logística Sustentável -
PLS do TJAC, imprescindível se faz a exigência de certificação IMMETRO, selo de
eficiência energética PROCEL e sistema de logística reversa em atendimento a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu
regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010.

Registro de Preço: Optou-se pelo registro de preço em virtude da imprevisibilidade das
demandas dos bens ao longo do ano o que inviabiliza qualquer pretensão de definição de
quantitativos fixos para contratações.

Para determinação das quantidades estimadas para o órgão, levou-se em consideração,
para os equipamentos a possível substituição de equipamento existente, bem como a
adoção de uma margem adicional para uso em possível ampliação de serviços ou novas
unidades jurisdicionais. Quanto aos materiais de consumo, os mesmos atendem a
demanda de um ano para os equipamentos solicitados, bem como da demanda reprimida
existente (baterias).

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

 Local de
 consumo ou
 aplicação dos
 serviços

O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do TJAC, com prazo de
entrega de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da
assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado regional, no endereço Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde, 69.920-193 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0400,  no horário das 08
horas às 17 horas.

 

Detalhamento do Objeto:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

1
Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno ou polipropileno alta
densidade, contendo cinco lixeiras, capacidade 50 l, Suporte para
fixações de 5 cestos com tampa com abertura vai e vem, aplicação coleta
de lixo, material da estrutura em aço carbono, Sistema permite a
remoção do cesto com facilidade, pois o cesto é removível do suporte de
fixação através de encaixe. Altura aproximada de 1.20 metros.

conj. 10

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm
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Cores:  Vermelho (Plástico), Azul (Papel), Amarelo (Metal) e Verde
(Vidro), Cinza (Não reciclável)

2

Contêiner 1200 litros para coleta seletiva de resíduos, com volume
nominal de 1200 l, fabricado em conformidade com a NBR 13334,
composto de corpo,tampa e rodízios, chapa de aço laminado fina a
quente 14 (1,9 mm), reforço do pino da pega em chapa estrutural SAE
1020 de ¼” (6,35 mm), reforço dos rodízios em chapa estrutural SAE
1020 de 3/16” (4,35 mm), pino da pega em aço SAE 1020 Ø 1 ¼” (31,75
mm), 4 rodízios giratórios de aço carbono emborrachadasde 6” x 3”,
pintura em fundo óxido e acabamento em base sintética. Inscrição na cor
branca, pintada na parte frontal, com a logo e a sigla da instituição
demandante e a indicação "COLETA SELETIVA". Dimensões (mm):
1180 x 1955 x 990. Capacidade mínima de carga: 700 kg. Cores: verde,
amarela, vermelha e azul. As dimensões das inscrições e da logo da
instituição demandante nos contêineres serão detalhadas na Ordem de
Fornecimento.

Unid 16

3

Contêineres para coleta de resíduos, com volume nominal de 1.000
litros, fabricado de acordo com as normas din/en 840-4, composto de
corpo, tampa e rodas. com corpo e tampa confeccionados em material
hdpe (polietileno de alta densidade) 100% virgem com proteção
antioxidante e anti uv 8 (proteção anti uv classe 8) nas cores amarelo,
vermelho, azul, marrom, cinza, preto, verde e branco. com munhão para
basculamento lateral, com 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freio de
estacionamento, rodas em borracha maciça, garfos de fixação em aço,
com tratamento anti-corrosão, com saída inferior para escoamento de
água de lavagem e com pedal para abertura da tampa, em aço, com
tratamento anti-corrosão. dimensões aproximadas de 1.400x1.350x
1.000mm. As dimensões das inscrições e da logo da instituição
demandante nos contêineres serão detalhadas na Ordem de
Fornecimento.

Unid 10

4

Impressora térmica, velocidade impressão mínima mm/s250, resolução
de  200dpi ou superior, conexão mínima usb, dimensão aproximada da
bobina: Largura: 57 a 60 mm; comprimento da bobina: 30m; guilhotina
corte automático, sensores para Abertura de Tampa, Fim de Papel,
Próximo do Fim do Papel, Temperatura da Cabeça de Impressão, cor
preta.

unid 50

5
TV 32", HD, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt,
conectividade mínima 2 HDMI 1 USB, Wi-Fi, frequencia 60Hz -cor
Preta, áudio 10w rms. Garantia 12 meses.

unid 5

6

TV 43", Full HD4, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado,
bivolt, conectividade mínima 2 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Áudio
20 W (RMS), resolução FULL HD, Taxa de Atualização 60Hz, garantia
12 Meses.

unid 5

7

TV 50", 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt,
conectividade mínima 2 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Áudio
5W+5W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 127V), resolução Ultra HD 4K
(3840x2160), garantia 12 Meses.

unid 5

8

TV 58", ultra HD 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital
integrado, bivolt, conectividade mínima 3 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor
preta. Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz, recursos de áudio
Dolby digital, potência de 20w rms, resolução 3840x2160. Garantia 12
meses.

unid 3

9

TV 65", ultra HD 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital
integrado, bivolt, conectividade mínima 3 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor
preta. Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz, recursos de áudio
Dolby digital, potência de 20w rms, resolução 3840x2160. Garantia 12
meses

Unid 3

10 Filmadora portátil Full HD (1920 x 1080) 3CMOS Formato de gravação Unid 2
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(vídeo) XAVC S HD MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo AVCHD:
Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV Formato de
gravação (áudio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz
AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2
canais, 16 bits, 48 kHz DV: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz
Taxa de zoom 20x (óptico), 40x (Clear Image Zoom), servo/manual
Distância focal f=4.1 - 82,0 mm equivalente a f=28.8 - 576 mm em
lentes de 35 mm (16:9) equivalente a f=35.2 - 705 mm em lentes de 35
mm (4:3) Íris F1.6 (amplo) - F3.4 (teleobjetiva) com seleção
automática/manual Foco AF/MF selecionável, 10 mm a (Abertura), 800
mm a (Tele) Entrada de áudio 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2),
line/mic/mic +48 V selecionável Saída de vídeo BNC (×1), Composto
1,0Vp-p, 75 Saída de áudio Miniconector estéreo (x1) Saída SDI Tipo
BNC (x1), SD/HD/3G(Nível-B). Garantia 12 meses. Marca e modelo
referência similar ou superior Sony Hxr-nx5r.

11

Câmera Fotográfica com Lente 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR de formato
DX; resolução 24,1MP,  Zoom óptico 7.8 X; grava em resolução até
1080p Full HD e suportada até 60 fps, Flash incorporado; Controle de
exposição com sensibilidade ISO, Auto, 100-12800 (Modo Estendido:
50-51200); Obturador Tipo: Velocidade Eletrônica e Mecânica : 30 -
1/4000 Segundo, Modo Bulbo; Controle remoto ML-L3, MC-DC2, WR-
T10, WR-R10, WR-R1 (Opcional); com bloqueio do espelho; método de
medição de matriz de cores 3D, medição média ponderada no centro,
medição pontual e pontual ponderada; modos de exposição de prioridade
de abertura, manual, automático programado, prioridade do obturador,
faixa de medição: EV 0.0 - EV 20.0 e compensação: -5 EV a +5 EV (em
etapas de 1/3 ou 1/2 EV); Modos do balanço de brancos: auto, nublado,
temperatura de cor, luz solar direta, flash, fluorescente, incandescente,
manual predefinido, sombra. Marca e modelo referência similar ou
superior Nikon DSLR D7200. Garantia 12 meses.

Unid 2

12

Placa de Captura de Vídeo, Entradas de Vídeo Analógico Conexões
independentes para componente, composto e S-Video; Saídas de Vídeo
Analógico Conexões independentes para componente, composto e S-
Video; Entradas de Áudio Analógico 2x canais de áudio Rca HiFi em 24
bits; Saídas de Áudio Analógico 2x canais de áudio Rca HiFi em 24 bits;
Entradas de Vídeo HDMI 1x conector HDMI tipo A; Saídas de Vídeo
HDMI 1x conector HDMI tipo A; Entradas de Áudio HDMI 8 canais;
Saídas de Áudio HDMI 8 canais; Interface de Computador Usb 3.0;
Fonte de Alimentação pela USB.. Equipamento similar ou de qualidade
superior a(o) Blackmagic Intensity Shuttle USB. Garantia 12 meses.

Unid 2

13

Leitor de código de barras, com Flash ROM Mínimo de 512 KB RAM
Mínimo de 96 KB Leitura com infravermelho com sinal sonoro Bateria
recarregável Tecla programável Cabo USB Duração da bateria com, pelo
menos 08:00hs Capacidade de transmitir as coletas por bluetooth para
aparelho celular, tablet ou notebook Mínimo de 1.000 scans Máximo de
10 metros de cobertura bruetooth Alça de pulso Resistente a quedas.
Garantia 12 meses.

Unid 5

14

Caixa de som ativa Usb/Sd. Especificaçõeses técnicas: Amplificador
interno com PotÍncia de 150W RMS Woofer de 10" e Tweeter drive de
titânio de 1"; Funções: volume, Bass, Echo e controle de volume de
microfone independente; Corpo injetado de alta resistÍncia, design
moderno e pode ser montada em suporte; Sistema Bass-Reflex de 02
vias; Woofer de 10"; Corneta com drive de tit‚nio de 1"; Entrada USB;
Potência 150W RMS; Imped‚ncia de 8 Ohms; Divisor de frequÍncia
corte em 3,5 KHz; Resposta de FrequÍncia 50Hz ñ 20KHz; 115V/230V ñ
50/60KHz. Equipamento similar ou de qualidade superior a marca CSR
2500A. Garantia do fornecedor: 12 Meses.

Unid 10

15 Central PABX hibrida Para 06 (seis) linhas analógicas, 32 (trinta e dois)
ramais analógicos e 30 linhas digitais E1. A central deverá ser fornecida

unid 1
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com todas as placas / módulos adicionais necessários para atender a
demanda imediata das 06 (seis) linhas analógicas, os 32 (trinta e dois)
ramais analógicos e 30 linhas digitais E1; Adicional: 01 (uma) Placa E1
para 30 (trinta) linhas digitais. Atendimento automático, identificação de
chamadas, chamada em espera, música de espera (interna e externa);
Sinalização: Analógica Decádico (DC/pulso) e Multifrequencial
(MF/tom); Permitir fidelização das chamadas originadas para uma
determinada operadora pré programada; Permitir realização de
conferência; Permitir configurar siga-me externo; Permitir rechamada
interna e externa; Permitir criação de grupos de ramais; Permitir criação
de senha para os ramais; Proteção de programação: memória não volátil
e bateria; Toques diferenciados para chamadas internas e para chamadas
externas; Proteção elétrica: Nos troncos, ramais e alimentação AC,
contra transientes e oscilações de rede elétrica; Alimentação: AC 100 a
240 Volts, 50/60Hz, ajuste de tensão automática; Temperatura de
operação no mínimo entre 10¨C e 40¨C. Equipamento similar ou de
qualidade superior a Intelbrás Impacta 68 I. Garantia do fornecedor: 12
Meses.

16

Caixa de som passiva Usb/Sd. Especificaçõeses técnicas: Sistema Bass-
Reflex, Potência de 150W RMS, Woofer de 10" e Tweeter drive de
titânio de 1"; Impedância: 8 Ohms, Corpo injetado de alta resistência,
design moderno e pode ser montada em suporte; Entrada USB; Potência
150W RMS; Imped‚ncia de 8 Ohms; Divisor de frequência corte em 3,5
KHz; Resposta de FrequÍncia 45Hz ñ 20KHz; 115V/230V ñ 50/60KHz.
Equipamento similar ou de qualidade superior a marca CSR 2500.
Garantia do fornecedor: 12 Meses.

unid 10

17

PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM, (GMTOP) fabricado em aço
carbono, encaixe padrão de mercado, pintura eletrostática, tubo de 1 pol
1/4, cor preta, 4 níveis de altura, altura máxima 1,50m e altura mínima
1,10m, altura fechado 1,05m, peso aproximado de 3 kilos e suporta até
70kg.

unid 10

18

Projetor Multimídia (Data show), lumens na faixa de 3.200 a 3.600,
SVGA, Interface: USB: 1x (Mini-B), Vídeo composto: 1x, VGA: 2x,
Entrada de Áudio: 1x, 1x, HDMI: x e saída de áudio; Resolução: Nativa:
800 x 600; Emissão de Luz : 3.200, zoom digital 1.35 a 2x, Relação de
contraste 15.000 :1 a 20.000: 1, voltagem: 100 ~ 240V (bivolt). Garantia
1 ano. Equipamento similar ou de qualidade superior a Marcas: Epson
S31/ Acer P1150, Dell P318S.

unid 7

19

Telão de Projeção Retrátil com Tripé 200x200 Projetor Manual

Tela retrátil com tripé 200x200cm –enrolamento automático por
sistema de mola com parada multiponto;
Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na cor preta(padrão);
Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento
suave( altura de até 2,80m);
Estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando
corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo.
Tecido de projeção MATT WHITE próprio para projeção com
ganho de brilho.

Garantia 2(dois) anos on-site

unid 10

20
Nobreak de 1.200va bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída
115V~s com, no mínimo, 4 tomadas de saídas, Filtro de

unid 25
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linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Porta fusível
externo, True RMS, Battery Saver. Equipamento similar ou de qualidade
superior a: Marca: SMS - Modelo: 27392. Garantia do fornecedor: 12
Meses.

21
Escada Extensível 4 em 1 2 x 10 Degraus em Alumínio. Capacidade:
120 Kg e alcançando até 5,60 metros quando estendida. Proporciona 4
formas de uso: aberta, estendida, encosto cônica e encosto paralela.

unid 2

22

Escada de Alumínio de 7 degraus, Fabricada em alumínio com peças
plásticas em polipropileno, Estrutura em tubo retangular, Pés e
degraus antiderrapantes, Equipada com fita de segurança, Dobrável,
Capacidade de peso: 120Kg. Dimensões aproximadas: Altura: 1,82m,
Largura: 51cm.

unid 5

23

Trena Longa Aberta, confeccionada em fibra de vidro, Comprimento -
50m / 165ft, largura - 13. Resistente a quedas e com sistema que recolhe
a fita rapidamente. Material não condutor e Caixa plástica em ABS de
alta resistência.

Unid 5

24

Bateria 12v 5AH Chumbo ácida regulada por válvula,para Nobreak, com
tensão de 12V e corrente de 5Ah, regulada por válvulas (VRLA).
Conector tipo terminal Faston F187 com posição D. Resistente a
elevadas taxas de descarga, operando em larga faixa de temperatura e em
várias posições. Resistência Interna: 21 mΩ (Plena Carga a 25 C).
Corrente de Curto Circuito: 100.0 A. Corrente Máxima de Descarga
(A/5s): 50.0 A. Capacidade nominal: 20 horas. Adotar logística reversa.

Unid 200

25

Bateria 12V 7AH - bateria de chumbo-acido para uso em nobreak com
tensão de 12V e corrente de 7Ah, regulada por válvulas (VRLA),
tornando menor a tensão de carga. Conector tipo terminal Faston F187
com posição D. Resistente a elevadas taxas de descarga, operando em
larga faixa de temperatura e em várias posições. Resistência Interna: 24
mΩ (Plena Carga a 25 C). Corrente de Curto Circuito: 130.0 A. Corrente
Máxima de Descarga (A/5s): 65.0 A. Capacidade nominal: 20 horas.
Adotar logística reversa.

unid 800

26

Bateria selada, 12V 17 HA. Bateria de chumbo-acido regulada por
válvulas (VRLA) para uso em nobreak com tensão de 12V e corrente de
17Ah, Conector tipo B1/B3-L. Resistente a elevadas taxas de descarga,
operando em larga faixa de temperatura e em várias posições.
Resistência Interna: 16 mΩ (Plena Carga a 25 C). Corrente máxima
descarga: 230 A. Corrente . Capacidade nominal: 20 horas. Adotar
logística reversa.

Unid 300

27
Bateria alcalina 9v, proteção anti vazamento, conforme normativos do
INMETRO/CONAMA, BT. Ideal para: Microfone ; Brinquedo ;
Instrumento Musical, blister com uma unidade.

Unid 300

28

CANECA - Caneca de cerâmica 325ml, na cor branca, impressão
modelo faixa, cobrindo todo o corpo da caneca em policromia, conforme
arte fornecida pelo órgão. Dimensões Aproximadas: 9,5cm de altura;
7,7cm de diâmetro; 324g de peso

Unid 2000

29
CANECA, - Caneca ECOLOGICA redonda 380 ml,em fibra de coco,
personalização em cromia de 1 lado gravação, acompanha colher no
mesmo material, embalagem individual de papel celofane.

Unid 2000

30
Bobina papel impressora, tipo papel térmico, branco, Medidas: 80mm x
80m, aplicação impressora térmica não fiscal, características adicionais
uma via, Gramatura: 48g, Largura do rolo interno: 13mm.

unid 200

31
Bobina papel impressora, tipo papel térmico, branco, comprimento 30 m,
largura 57 mm, aplicação impressora térmica não fiscal, características
adicionais uma via, Gramatura: 55 g/m² .

unid 400

32 Lâmpada LED tubular T8 leitosa, 120cm,  18W,  6000K Bivolt,
luminosidade: 900 ~ 1300 Lumens. Durabilidade: 50,000 à 80,000 hs.

unid 800
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Não emite UV (Ultravioleta) e IR (Infra Vermelho). Garantioa 1 ano.

33
Lâmpada LED tubular T8 leitosa, 60cm,  9W,  6000K Bivolt,
Durabilidade aproximadamente de 50,000h. Não emite UV (Ultravioleta)
e IR (Infra Vermelho). Garantioa 1 ano.

unid 1800

34
Lâmpada LED tubular T5 leitosa, 550cm,  9W,  6500K Bivolt,
Durabilidade aproximadamente de 25,000h. Não emite UV (Ultravioleta)
e IR (Infra Vermelho). Garantioa 1 ano.

Unid 1000

35 Lâmpada LED Bulbo 12W, Residencial, Branco Frio 6.000K, Bivolt,
base E27, vida útil 30000h. Garantioa 1 ano. Unid 500

36 Lâmpada LED milho 12W, modelo 3U, residencial, Branco Frio 6.000K,
Bivolt, base E27, vida útil 35000h. Garantioa 1 ano. Unid 500

37 Lâmpada LED dicroica, E27, 5w, Branco Frio 6.400K, Bivolt, base E27.
Garantioa 1 ano. Unid 300

38 Lâmpada Halógena bipino 50/60W 127V, Cor: clara, 2000 h. Garantioa 1
ano. Unid 200

39 Papelão para encadernação, Nº 60 espessura, 1,9 formato 80X100 cor:
cinza, pacote com 5 folhas pct 20

40

Campanhia digital sem fio, Características:fácil de instalar, sem fiação
necessária, posição de instalação livre.Controle Remoto alcance de até
150m em campo aberto, design anti-interferência, redução de tensão
elétrica, tornando-a segura, desempenho à prova 'água. Indicador Led
nível Bateria ,  Especificações do Material: Plástico,tensão de
alimentação de 110-220 V. Equipamento similar ou de qualidade
superior a Yiroka.

unid 05

41

Quadro magnético 120x90 branco, confeccionado em MDF 9 mm,
sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco,  Moldura
em alumínio anodizado, Fixação invisível em PS, Acompanha kit para
instalação e suporte para marcador e apagador.

unid 10

42 Carregador de pilhas AA para 4 unidades. Equipamento similar ou de
qualidade superior a marca Sony. unid 10

43 Pilha recarregável AA, 1,5v, 3800ah unid 10
44 Cartão microSD 64GB, ultra com adaptador, classe 10. unid 10

45 Flash para câmera fotográfica profissional, Marca e modelo referência
similar ou superior Nikkor Speedligth AF SB-700. unid 02

46 Iluminador de LED para fotografia profissional,  Marca e modelo
referência similar ou superior: Greika TL-160 unid 02

47 Microfone para câmera fotográfica Nikon / Canon / Pentax Dslr unid 02

Os equipamentos/materiais deverão ter prazo de garantia mínimo de 01 ano. Caso o material fornecido tenha
garantia de fábrica superior a um ano, esta prevalece em detrimento da exigência mínima.
Indicação de Marca e Modelo: a indicação de marca e modelo visa fornecer parâmetro de qualidade e
facilitar a descrição dos equipamentos aos licitantes. Quando necessária a indicação de marca como referencia
de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou
similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela
Administração. (Acórdão TCU nº 2300/2007 – Plenário).

 

 

Rio Branco-AC, 20 de novembro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por Helio Oliveira de Carvalho, Gerente, em 28/02/2020, às 11:37,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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