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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS n. 12/2016  

PREGÃO PRESENCIAL FMS n. 09/2016 

 

VALIDADE: 1 (UM )  ANO 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2016,  o Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito 

Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados realizou Edital de Licitação, na Modalidade de 

Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo Menor Preço por Item, nos termos da presente e no que 

preceituam as Leis n. 10.520/02; Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal 037 de 03 de 

março de 2009 Decreto Municipal n° 057/2006 de 10 de abril de 2006, Lei Complementar n. 123 de 14 de 

dezembro de 2006; e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 

Pregão Presencial para Registro de Preços FMS n. 09/2016, Ata de Julgamento de Preços, publicada no Mural 

Público e homologada pela autoridade competente deste Município mediante sua assinatura, RESOLVE 

registrar os preços auferidos em processo licitatório para a aquisição de materiais e produtos odontológicos, 

médico hospitalar, equipamentos de informática e eletrodomésticos e para diversos ambientes da Unidade  de 

Saúde de Ipuaçu-SC de diversos tipos a serem retirados e pagos de forma parcelada para uso com pacientes 

atendidos pela rede municipal de saúde, conforme descrito na solicitação de compras elaborada pela Secretaria 

Municipal de Saúde anexa a este Processo a dar cumprimento à proposta de aquisição de equipamento/material 

permanente n.º da proposta 11395.801000/1140-02 do Ministério da Saúde, Recurso de Emenda Parlamentar  

n.º 22530004e recursos próprios. Conforme descrito no Anexo I deste edital e na solicitação de compras anexa 

a este Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores unitários e máximos para este processo 

licitatório. Conforme consta na relação de itens vencidos por fornecedor, que passa a fazer parte desta, tendo 

sido, os referidos preços, oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja proposta foi classificada em 1º  lugar, no(s) 

respectivo(s) item(ns) no certame acima numerado, demais classificados conforme quadro comparativo de 

preços pós lances emitido pelo sistema Betha anexo ao processo, ficam registrados no sistema de registro de 

preços, para possíveis contratações. 

  

Cláusula Primeira – Do objeto 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível e futura contratação entre o MUNICÍPIO 

DE Ipuaçú - SC e a(s) empresa(s):  

 JANETE INACIO DA COSTA BEVILAQUA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à  

Rua Lorenzoni, n.º 536-sala, Centro Ipuaçu-SC CEP 89.832-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

06.327.950/0001-01, representada neste ato pelo Sócia administradora Sr.ª Janete Inácio da Costa Bevilaqua 

brasileira, residente e domiciliado à Rua Lorenzoni, n.º885 Centro de Ipuaçu-Sc Cep 89.832-000, portador do 
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CPF nº 833.522.799-34 e RG n° 1.787.896 SSP/SC, vencedora(s) do certame licitatório referente ao Pregão 

Presencial FMS n. 09/2016, estando os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, abaixo 

relacionada: 

Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 

17 02 Und 194,00 PHILCO Aparelho de DVD. Possuindo controle remoto, portas 

USB, reprodução mínimo em DVD/CD/ CD-

R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 

22 01 Und 138,00 CADENCE Aquecedor portátil de ambiente, elétrico. 

23 01 Und 1.397,00 ELECTROLUX Geladeira para Conservação de Vacinas, cor branco, 

única porta, capacidade mínima de armazenagem de 

280litros. Com garantia mínima de 12 meses a contar 

da entrega junto a secretaria municipal de Saúde de 

Ipuaçu-SC. 

Parágrafo único: A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de até R$ 

1.923,00 (um mil novecentos e vinte e três reais) 

 JV EQUIPAMENTOS E INTERNET LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 

Lorenzoni, n.º 765, Centro Ipuaçu-SC CEP 89.832-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.762.975/0001-08, 

representada neste ato pelo Sócio administrador Sr. Jasson Vargas Junior, brasileiro, residente e domiciliado 

à Rua Lorenzoni, n.º765 Centro de Ipuaçu-Sc CEP 89.832-000, portador do CPF nº 006.613.799-30 e RG n° 

3450205 SSP/SC, vencedora(s) do certame licitatório referente ao Pregão Presencial FMS n. 09/2016, estando 

os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, abaixo relacionada: 

Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 

09 02 und 2.135,00 CENTRIUM Computador, (DESKETOP-BÁSICO), processador de no 

mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10, memória RAM 

mínima de 4GB, DDR3, 1600MHz, disco rígido mínimo de 

500 GB, tipo de monitor mínimo de 18,5' (1366 X 768), mouse 

mínimo contendo USB 800 DPI 2 botões, Scrool com fio, 

fonte compatível com o item, sistema operacional mínimo 

Windows 7 Pro (64 BITS), garantia mínima de 12 meses, 

teclado USB ABNT2 107 teclas com fio, interface de rede 

10/100/1000 e WIFI, interfaces de vídeo integrada, unidade de 

disco ótico CD/DVD ROM. 

Parágrafo único: A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de até R$ 

4.270,00 (quatro mil duzentos e setenta reais). 

 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI -ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua do 

Bosque, n.º 191, Bairro Jardim, Municipio de Cunha Porã-SC CEP 89.890-000, inscrita no CNP sob o nº 

09.552.509/0001-77, representada neste ato pelo Sócio administrador Sr. Jackson Neimar Pedrassani, 

brasileiro, residente e domiciliado à Rua rui Barbosa, n.º ap- 240 Centro de Cunha Porã-SC CEP 89.890-000, 

portador do CPF nº 041.562.419-39 e RG n° 4.016.444 SSP/SC, vencedora(s) do certame licitatório referente 

ao Pregão Presencial FMS n. 09/2016, estando os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, 

abaixo relacionada: 

Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 
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02 06 und 207,00 DELLUS CADEIRA, cor branco, em material aço/ ferro pintado, 

possuindo rodízios, braços, contendo regulagem de altura e 

assento/encosto estofado em material tipo courvin. 

06 02 und 1.340,00 ELECTROLUX 

262LIRTO 

GELADEIRA/ REFRIGERADOR, cor branco, capacidade 

mínima de 280 litros 

10 01 und 600,00 TS SHARA NO BREAK PARA COMPUTADOR, potência mínima de 

1 KVA, tensão entrada e saída bi volts, alarmes audiovisual, 

01 bateria interna selada, garantia mínima de 12 meses após 

a entrega junto a secretaria de Saúde de Ipuaçu. 

11 01 und 2.200,00 HP COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), disco rígido 

de no mínimo 500 GB, processador no mínimo INTEL 

CORE I3 ou AMD A10, memória RAM de no mínimo 4 GB 

DDR3 1600 MHz, tamanho da tela de no mínimo 13.3', 

teclado ABNT2, mouse touchpad, interface de rede 

10/100/1000 e WIFI, interface USB HDMI DISPLAY 

PORT/VGA SD CARD, bateria de no mínimo 3 horas, 

possuindo webcam instalada em funcionamento, sistema 

operacional mínimo de Windows 7 Pro (64 BITS), unidade 

de disco ótico CD/DVD/ROM; 

12 01 und 2.200,00 EPSON PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), Tecnologia 

LCD, resolução mínima nativa de 1024X768, entrada de 

VGA a FULL HD, luminosidade de no mínimo 2500 

lumens, conectividade entrada /saída RGB 15 pinos e 

HDMI, garantia mínima de 12 meses a contar da entrega 

junto a secretaria municipal de saúde de Ipuaçu-SC. 

13 01 und 690,00 TRACEBORD TELA DE PROJEÇÃO, tipo tripé, área visual mínima de 

1.80X1.80 m, tecido Matte White (branco opaco), garantia 

mínima de 12 meses a contar da entrega junto a Secretaria 

Municipal de Saúde de Ipuaçu-SC. 

14 01 und 295,00 JP MÓVEIS ARMÁRIO, em cor branco, dimensões mínimas 1.80X0.75 

material de confecção madeira de boa qualidade. 

16 02 und 1.199,00 ELECTROLUX AR CONDICIONADO climatização quente e frio, potência 

mínima de 7000 BTU 

18 02 und 783,00 LIBELL BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, tipo 

pressão coluna conjugada aço inox. 

21 01 und 298,00 JP MÓVEIS ESTANTE, com 06 (seis) prateleiras, reforçada, em 

madeira de boa qualidade. Capacidade mínima 100kg. 

24 01 und 298,00 JP MÓVEIS MESA DE ESCRITÓRIO, em material madeira, MDP ou 

MDF, contendo 02 gavetas formato em L, tamanho de 1.20 

m de frente 1.00 m lateral e 35 cm de largura. 

26 01 und 388,00 DELLUS LONGARINA, com 04 lugares, assento e encosto estofado. 

Parágrafo único: A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de até R$ 

14.855,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais). 

 DENTAL OESTE EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua das Flores, n.º 

549, Centro Iporã do Oeste-SC CEP 89.899-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.412.147/0001-02, representada 

neste ato pelo Sócio administrador Sr. Elci Triches Berti, brasileiro, residente e domiciliado à Rua das Flores, 

n.º 326 Centro de Iporã do Oeste CEP 89.899-000 portador do CPF nº 828.231.039-53 e RG n° 

1.949.508SSP/SC, vencedora(s) do certame licitatório referente ao Pregão Presencial FMS n. 09/2016, estando 

os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, abaixo relacionada: 
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Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 

03 01 und 2.183,00 SCHUSTER BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV, potencia/ vácuo mínimo 

de 1,5 HP/720 mmHg. 

04 01 und 2.670,00 SCHUSTER COMPRENSSOR ODONTOLÓGICO, capacidade mínima de 

40 litros, potência mínima de 1.0 HP 

25 02 und 110,00 MEDICATE NEBULIZADOR PORTÁTIL, tipo ultrassônico com no 

mínimo 01 saída simultânea. 

Parágrafo único: A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de até R$ 

5.073,00 (cinco mil e setenta e três reais). 

 INFORMATICA & SERVIÇOS AG, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Lorenzoni, 

n.º 600 sala 02, Centro de Ipuaçu-SC CEP 89.832-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.809.066/0002-57, 

representada neste ato pelo Sócio administrador Sr. Gilberto Knecht, brasileiro, residente e domiciliado à Rua 

Osvaldo Aranha, n.º 180 Município de São Domingos-SC CEP 89.835-000  portador do CPF nº 799.953.149.91 

e RG n° 2.428.575 SSP/SC, vencedora(s) do certame licitatório referente ao Pregão Presencial FMS n. 09/2016, 

estando os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, abaixo relacionada: 

Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 

05 01 und 1.689,00 HP IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 

(COPIADORA/SCANNER/FAX), padrão de cor 

monocromático, memória mínima de 64 MB, resolução de 

impressão mínima de 600X600, resolução de Digitalização 

mínima de 1200X1200, resolução de cópia mínima de 

600X600, velocidade mínima de 18 PPM, capacidade mínima 

de 150 páginas na bandeja, ciclo mínimo de 8.000 páginas por 

mês, fax mínimo 33,6 KBPS, Interface mínima de USB e 

REDE, possibilidade de impressão frente e verso 

automaticamente, garantia mínima de 12 meses à partir da 

entrega do item junto a Secretaria Municipal de Saúde. 

15 01 und 1.447,00 HP IMPRESSORA LASER (comum), padrão de cores 

monocromático, memória mínima de 16 MB, resolução mínima 

de 600X600, velocidade mínima de 33 PPM, capacidade de no 

mínimo 100 páginas na bandeja, ciclo de no mínimo 25.000 

páginas mês, interface USB e REDE, impressão frente e verso 

automática, garantia mínima de 12 meses a contar da entrega 

do item junto a Secretaria Municipal de Saúde de Ipuaçu-SC. 

Parágrafo único: A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de até R$ 

3.136,00 (três mil cento e trinta e seis reais). 

 REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede à Rua 1666, s/n, Praia do Sonho município de Palhoça-SC CEP 88133-900, inscrita no CNPJ 

sob o nº 24.335.090/0001-30, representada neste ato pelo Sócio administrador Sr. Ramiro Cezar Siqueira 

Martins, brasileiro, residente e domiciliado à Rua 1666- fundos s/n, Praia do sonho, município de Palhoça-SC,  

portador do CPF nº 532.567.190-15 e RG n° 13.923.422-7 SSP/PR, vencedora(s) do certame licitatório referente 

ao Pregão Presencial FMS n. 09/2016, estando os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, 

abaixo relacionada: 
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Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 

01 05 und 1.368,00 KOMECO AR CONDICIONADO, climatização quente e frio, 

potência mínima de 12.000 BTU. 
19 02 und 1.277,00 AOC TELEVISOR, tipo LCD, tamanho da tela mínima de 32", 

possuindo conversor digital, entrada HDMI, portas USB, FULL 

HD; 

Parágrafo único: A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de até R$ 

9.394,00 (nove mil trezentos e noventa e quatro reais). 

   

Cláusula Segunda – Da validade da Ata 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano a contar da data de publicação da presente ata. 

Parágrafo Primeiro. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Ipuaçu/SC, 

não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento 

em igualdade de condições. 

Parágrafo Segundo. O contrato decorrentes desta ata poderá sofrer aditivos de acréscimo, supressão e de prazo. 

  

Cláusula Terceira – Da utilização da Ata de Registro de Preços 

A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por todos os órgãos da Administração Pública 

Municipal, desde que autorizados pelo Sr. Prefeito Municipal, se for o caso. 

Parágrafo primeiro. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é 

o constante da relação de itens vencidos por fornecedor, anexo desta. 

Parágrafo segundo. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma. 

Parágrafo terceiro. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada 

após os lance pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram. 

  

Cláusula Quarta – Do local e prazo de entrega 

Durante a prestação dos serviços fica acordado com a unidade requisitante, não poderá, todavia, ultrapassar o 

máximo estipulado no Edital do Pregão em referência nesta Ata. 

A empresa licitante compromete-se a entregar os produtos ora licitados no prazo máximo estabelecido pela 

requisitando considerando a necessidade e urgência da efetivação do serviço, a contar da requisição dos 

produtos; 

Todos os materiais deverão ser entregues nos locais indicados no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o 

encaminhamento da Autorização de Fornecimento, no período de um ano, mediante solicitação da 

Administração Municipal e em conformidade com o interesse público municipal, correndo por conta da 

Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
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fornecimento. Não será admitido como proposta as cotações de produtos reciclados, recondicionados ou que não 

atenderem os padrões recomendados de qualidade. 

 

Cláusula Quinta – Do pagamento 

O pagamento será efetuado após a devida entrega e com até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal no Setor de 

Contabilidade do Município. 

  

Cláusula Sexta - Das condições de fornecimento 

A execução dos serviços só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem/autorização de fornecimento 

pelo Município de Ipuaçu - SC. 

Parágrafo único. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata. 

 

Cláusula Sétima – Das penalidades 

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 

o direito da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE IPUAÇU- SC, e será 

descredenciada do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais, além de: 

7.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a 

adjudicada se sujeitará à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta.  

7.1.1. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não 

aceitação da primeira convocada. 

7.2. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, faltar 

ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, 

sem prejuízo da reparação dos causados: 

a) advertência; 

b) multa, sendo: 

 b.1) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso ou execução do 

objeto em desacordo com as condições estabelecidas; 

 b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

licitado; 

 b.3) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias. 
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 c) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Ipuaçú 

- SC, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de 

descumprimento integral ou descumprimento parcial do Contrato. 

 13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, podendo as multas serem descontadas dos créditos da empresa 

detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

13.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha 

acarretar ao Município de Ipuaçu -SC. 

  

Cláusula Oitava – Dos reajustamentos de preços 

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, art. 

28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação. 

Sub-cláusula única. O Município procederá o reajuste ou reequilíbrio financeiro, somente para aqueles bens 

tabelados por órgãos oficiais competentes, mediante comprovação do aumento. 

 

Cláusula Nona – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços 

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

I - Pela Administração, quando: 

a - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b - a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

c - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

d - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 

e - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

g - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente 

ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços. 

h - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação. 

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir 

as exigências desta Ata de Registro de Preços: 

a - à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, 

caso não aceitas as razões do pedido. 
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Cláusula Décima – Da autorização para aquisição e emissão das ordens de fornecimento  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Setor de 

Compras com visto do Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO DE IPUAÇÚ - SC. 

Parágrafo Primeiro. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 

poderão ser igualmente autorizados pela Secretaria. 

  

Cláusula Décima Primeira – Das disposições finais e do foro 

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial FMS n.08/2016 e as propostas das empresas abaixo 

relacionadas. 

Fica eleito o foro da Comarca de Abelardo Luz - SC, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 

da presente ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n. 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 

057/2006 de 10 de abril de 2006, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais normas 

aplicáveis. 

 

Ipuaçú - SC, 25 de novembro de 2016. 

JAIR BIACHINI   

Prefeito Municipal 

 

JOSÉ LEONIR DA SILVA 

Servidor Designado- Secretaria Municipal de Saúde 

 

RAQUELI BIASOTTO 

Pregoeira 

 

De acordo. 

Assessor Juridico. Adv. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445________________ 

 

 

Proponente (s) 

 

REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI 

Resp. Legal Sr. Ramiro Cezar Siqueira Martins __________________ 

 

INFORMATICA & SERVIÇOS AG 

Resp. Legal Sr. Gilberto Knecht ______________________ 
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DENTAL OESTE EIRELI EPP 

Resp. Legal Sr. Elci Triches Berti _______________________ 

 

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI –ME 

Resp. Legal Sr. Jackson Neimar Pedrassani _______________________ 

 

JV EQUIPAMENTOS E INTERNET LTDA 

Resp. Legal Sr. Jasson Vargas Junior ______________________ 

 

JANETE INACIO DA COSTA BEVILAQUA – ME 

Resp. Legal Sr.ª Janete Inácio da Costa Bevilaqua ____________________ 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Franciele da Silva Carneiro    Leonir Paulo Mottin  

Setor de RH      Setor de Compras 


