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JUSTiÇA DO TRABALHO I "
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 gEGIÃO , '<
 

PE-74/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ÚNICÀ) 

N° da Licitação no site do Banco do Brasil :, 46 08 51 

..' ' " O Tribl,mal Regional do Trabalho da 38 Região e a empresa abaixo qualificada, por 
seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de ,Preços, referente ao,Pregãõ Eletrônico 
74/2012, cujo obj~to é o Registro de Preços de cabos elétricos, cabeamelito estruturado e luminárias, 
observadas' aS especificações,. os preços e os quanti~ativos registrados, bem como as, cláusulas ée 

condiçõeses!abelecidas no edital convQcató'rlo de fls. 25/44 e constantes da proposta/comercial de fls. ~ 
67nO, constitUindo-Se esta '3ta em docomE!nto vinculativo e obrigacionàl às partes, conforme regras 
estabele.cidas no Decreto nO 3.931 , de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado 
a partir da sua assinatura. ' 

FORNECEDOR: AA Silva Comercial -ME 

CNPJ: 15.524.801/0001-70 -, 

ENDEREço: Rua Áchile5 Orlando Curtólio, 560 - Barra Funda - São Paulo - SP - CEP.: 01144-010 
TELEFAX: (11) 33.93-1842 ; 

REPRESENTANTE LEGAL: Anderson Arantes da Silva - CONTATO - Marcelo Antônio de Freitas 
E.MAIL: Freitas@eletricaarea.com.br 

Quantidade 

Valor ~ ValorIrEM I .-' 
JJESCRiçÃo DOS OBJETOS total em Unidade - Unitário (R$)

Unidade {R$} 

1 CASEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6 I 

'. / 

Fomecimento de CABO UTP 4 pares trançados, categoria 6, Ethemet, em caixas de - 305 m cada uma:produto 

1.1 certifiCadoe apro.ado pelas normes técnicas pertinentes, ABNT, ANSI, unidade em metro linear. Cabos de cobre 
104.000,0080.000 trançados, não blindados, fios s6lidos' para freqüência de operação "- a 125 MHz, capa externa em PVC não 1,30 

metros propaganlB a chama, resistência elétrica má>lima do condutor em CoCo a 20'C de 93,8 !lIKm, capecilância mútua; 
máxirrie a 2O'C de 56 pF/m, atraso d'l.propagação má>limo a 10 MHz de 545 ns/lOO m. MABCAOTS 

'-
, 

\ 
1.2 Fornecimento de TOMADA RJ 46 fêmea de embutir para caixa com placa 4" x 4", padrão piai ptus, com contatos 

unidade 4.000 banhados a ouro, certlrícaçlo 8 Elhemet,'oo superior, aprovada peleS normas técnicas da ABNT, AN,Sí e outre& 13,00 52.000,00 

completa pertinentes. MA8CA GJS 

Fomecimento de painel distr'bJidor tipo PATCH PANEL DE 24 portas,1r, altura de 1U, conectores modulares tipo FlJ 
45, fêmea na parte Irontal, categoria 8 Ethemet, aprovado e de acordo com as normas técni~as da ABNT, ANSI e , 

outras pertinentes. Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propaganlB à chama, painellrontal em -
1.3 

400 
plástico com porta etiquetas para identificação, terminais de conaxâo em bronze fosfofoso estanhado, padrão 11'0 IDC, 

380,00 144,000,00
unidade i 

para condutores"de 22 a 26 AWG, ~ias de contato produzidas em bronze tosloroso com camadas de 2,54 11m de nlquel 
e 1,27 lJnl de ouro. Borda de reforço Para ev~ar empena"1ento, disponível em pinagem 156SA1B, fornecido corn 

paratusos e arruelas para fixação, icones de identificação, veleras para organização, guia traseiro. Inslalação direta em 
- rack de 19', atende FCC part 86.5 (EMI- Indução Eletromagnética} e perm~e lra.a. MARCA OIS 

. Pruo para fornecimento de 30 dias. Pegamento: Contra entrega. Garantia mlnima de dóze meses quanto à perfeita 
condição de quelidade e funciOnalidade. Crléria desta icKação: Menor preço por Item, ,Obrigatoriamente sob pena de 
desclassificação único fabricante para todo o item (1.1; 1.2 e 1.3). Pedido' mlnlmo panll.l será de 4.000 m; 1.2 será 

de 200 unidades e 1.3 será de 20 unldadllS. 

2 CABEAMENTO ELÉTRICO "

Fornecimento de CABO n.xlvel 2,6 mm', em rolos de  100 m cada um, produto certificado e aprovado pelas normas , 
2.1 

120,000 
técnicas pertinentes, ABN1, unidade em metro linear Cabos de cobre b~ola 2,5 mm2, isolação de PVC,sem chumbo, 

O,TO 84.000,00 
metros flexível a extradeilisante, clesse 750 V, resistente a chama e que apresen1B baixa emissão de gases tóxicos, tipo 

/ superastic flex prysmian, equhreJente e similar, MARCA CONDEX 
. 

Fornecímento de CABO lIexlvel4,O mm', em rolos de - 100 m cada um, produto certi~cado e aprovado pelas norlnas 
2.2 

40.000 
técnicas pertinentes, ABN1, unidade em metro linear. Cabos de cobre bKola 4,0 mm2, Isolação de fVC sem chumbo, -

0,90 36,000,00 
metros flexível e extradesliSante, classe 750 V, resislBnte á chama e que apresente baixa 'emissão de gases tóxicos, tipo 

! suparastic IIex prysmian, equivalente e similar. MARCA CONDEX . I 

.. 
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2.3 FÓrnecimento de CABO SINTENAX 70,0 mm', produto certificado e aprovado pelas normas técnicas pertinentas, ABNT, f 

metros 
2,000 unidade em metro linear, Cabo elétrico monopolar de cobre bitola 70,0 mm2, isolação de PIIC sem 'Chumbo, classll 0,6/1 20,00 40,000,00 

KV, resistenlll a chama e Que aprésente baixa emissão de gases tóxicos, eQuivalente a similar, MARCA CONDEX 

2.4 iooo 
Fomeclmento de CABO SINTENAX 120.0 11Im', produl<l certifICado e aprovado pelas'normas técnicas pertinentes, ABNT, 
unidade Bm metro liliear, Cabo elétrico mgnopolar de cobre b~ola 120,0 mm2, isolação de PVC SBm chumbo, classe 0,6/1 30,00 60,000,00metros 

KV, resistente a chama e Que apresenté baixa emissão de gases Ióxicos, eQuivalente <; similar. MARCA CONDEX 

prazo para fornecimento de 30 dias. Pagamento: Contra enlJ9ga. Ganntla minima de'doze meses quanto á perfe~ 
condição de QUalidadte funcionelidade. Cr~ér., deste licitação: Menor preço por Item, Obrigatoriamenle sob pena de 
desclassificação anl fabricante para todo o item (2.1; 2.2; 2.3 e 2,4). Pedido mlnlmo para 21 será de 4000 m; 2.2 

será de 20ào m; 2,3 será de 100 m e 2.4 será de 100 m. MARCA CONDEX 
I 

3 LUMINARlAS MONTADAS COM REATOR E LAMPADAS FLUORESCENTES 2 X 32 W 

LUMINARlA DE SOBREPOR em chapa de aço. pintura eletrostática, refletore alelas parabólicas em alumínio e 
refletância compatlvel, ofuscamento minimo classe 500 IUl<, fomecida complete, montada com reator eletr6nlco 2 x 

3.1 32W - 127V ou blvolt - TB com certificado do INMETRO. lator de potência m~ior ou igual a 0.97 - taxa de diStorção 
harmônica manor ou igual a 10% - fator de fluxo maior ou igual a 0.97 - dimensões máximas 24,5 x S,5 x 3,S cm (c - e • 

unidade 3.000 ' h) - e com dua.l6rnpada. nuore.cente. tubular de 32 W, fluxo lumilioso de 2.700 lumens, temperatura de cor entre 100,00 300.000,00. 

completa 
. 4.000"1< e 6000"1<, reprodução de cor mínima (IRC) de 85%· Base G13, IAmp.da. e reato... de me.mo fabrtcante 

com garantia mínima de 2 anos pera os reatores e vida útil de'S.OOO horas /lâmpadas, Em cada pedido, o contratente 
poderá o~ pelo conjunlo de embutir, a seu cr~rio. LUMINAR!! IDÉIA&í..UZ E ~PADAS E REATORES E 

REATORES PHIlUPS 

Valor , Pru:o para fornecimento de 30 dias. Pagamento: Contra entrega. Garantia mínima de doze meses,.quanto á perfe~a 

total do condição de Qualidade e Iúnc.,nalldade,. Cr~ério'desla licitação: Menor preço por Item, ObriQatofiamente sQb pena de 
desclassificação único fabrtcante para reatores e lêmpadas de todo o ~em 3.1. Pedido rnlnlmo para o 3.1 sera de 100 

lote conjuntos, composlos por 100 luminárias, 100 reatores e 200 lâmpadas, I 
'-

PRAZO E LOCAL DE Et,lTREGA: em até 30 (trinta) dias corrido~ a contar do recebimento da nota de 
em anho, nas lOCalidades do estado de Minas Gerais a serem indicadas na ocasião dos edidos. 

item 3.1 (lâmpadas e reatores) que é de dois anos para os' 

ERENCIAMENTO pelo Diretor da Secretaria de Engenharia e FISCALtZAÇAO pelo Subsecretário de 
Obras. 

/VIGÊNCIA ~O REGISTRO DE PREÇOS:' até õ2+ 1~ d:iWQk 12013. 

Belo Horizonte,2~ de, l~\.lAAA..~ de 2012. 

v~ ~ 1VJ))~ 
Pelo Tribunal Regional do 

Trabalho 3a Região 

R'.lb ;-\ctt;.~t:c1r.).- (~d:í~éc ;~: :.~/':ol",~ sro 
Sor.U"&~Ota 

':'l<fllJ Funda CEP;Q114d-OIC 
. - ~~F() PA'Jl (i ~ SP 
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2.4 No recu.:so o candidato deverá identificar "somente a 
petiçlQ de interpoiiçAo. vedada qualquer idenlificaçAo n~ razões do 
recurso•• sob pena de nAó conhecimento. A fuodamenlaç.llo é pres. 
suposto pan o conbecimento do recurso, cabendo 80 candidato ex.por 
seu pe~jdo e respectivas razões de forma. deslaca&, confonne 5U. 

bilem 13.2.5 do Edital de Ab~rtura - TRT da 'I- Região. 

DESEMBARGADORA MARL" DE LOURDES
 
SALLAllERRY
 

Pn~~idcn"c da .('~)JTIJ.~llo do ('onclI~o
 

)' REqIÃO 

AVISO N° 1/20\3 

o EAcelcntissiruo Desembargador Marcus Moura Ferreira, I" 
· Vice-Presidenle do Tribunal Regional do Trabalho da 3~ RegHl0. no 
uso de sUas atribuições legais e regulamenl81'ÇS e em cumprimento às 
disposições eontidas no Edital regulador do cename. FAZ SABER 
que a Comisslo Mw.hiprofissional, reunida para anAlise dos reque
rimentos apresentados pelos can-.!!idatos inscritos no concurSo em leia. 
concorrendo às vagas reservada5, cOD&ideranQD os respectivos laudos' 
médicos e sociais elaborados pelos profissioftais da área de S:lúde e de 

·	 Recursos Humanos que inlegram aquela d. Comimo, a partir da 
avaliação à qual os mesmos foram sub~etidos.· conclui\l, à una
nimidade de volOS: 

a) que o candidato Adilson de Souza, submetido à avaliáçAo. 
nos termos do item 4.6 do Edital do eoncurso 'enquadra-se nas ca
tegorias "dtscriminadas no art. 4" Decretó n" 3.92811999, com a re
dação d:ada pelo DecrelÕ nD 5.296/20&4, atendendo à disposiçlo con
lida no ite1fi 4 do .Edital do celtame, deferindo o pe~ido de utilizaçAo 
de prótese auditiva que deverá' ser conferida pelo &erv~o médico 
anleS-do -início da prova. A prótese somente poderá. ser usãda quando 
bOllver necessidade de comunicação verbal, Nlo havendo necessidade' 
da sua utiliuçãa. a prótese' devçrá Ser retirada. ficando em local 
visível aos fiscais da sala; 

b) que o sandidato\Bruno Chaves Costa. submetido à ava
liaçto. nos tennos do item 4.6 do Edital do cop,curso mquadra-se nas 
categorias discriminadas no art. 4" do Decreto n" 3.92811999, com a 
redaç.!lo dada, pelo Decreto n" 5.296/2004. atendendo à disposiçilo 
contjda no item 4 do Edital do celtame. deferindo o pareccr da 
comissAo multiprofissional. tendo em vista a deficiência do eandidato, 
aUlori7.ando o uso de carteira de canl1blo para a realizaçAo da pro
va; 

c) quc o candidato EIi Queiroz Lisboa, submetido à ava
liação, nos lennos do item 4.'6 do_ Edital do concurso enquadra-se nas 
categorias discriminadas no art. 4" do Decrelo n" 3.~2&/1999, com a 
redação dada pelo Decreto n" 5.296/2004; atepdendo à disposiçAo 
contid;. no item 4 do Edital do certame( deferindo o pedido de 
tratamento especial para a reali:zaçto das provas da 2& Elàpa do 
Concurso, autorizando a utiliZaçlo do compulador do TRT/31 Regilo. 
com edito)' de Icxto. p,ra digitação das respostas da prova. Ao tér
mino da- prova o candidato deverá encerrar imediatamenle a digitação. 

· Logo em seguida a prova será fmpressa. assinada e rubricada pelo 
can~idalo e ficará sob a guarda da Comimo' do Concurso. Um 
serVidor do TRT da 31 RegiAo iri transcrever fielmente as resposlaS 
digitadas pelo candidato. si~ltaneamente, se possive~ sendo que a 
transcriçto PQderá ultrapassar o horário fiJl.ado para o ténnino da 
prova. O candidato 4~erá permanecer na sal.a e acompanhar até, o 
fim da transcrição para' certificar, a eJl.atidlo de suas r,çsposta"s. Essa 
medida visa aleDder o disposto no item 9.14 do edital regulador do 

· certame, ljue estabelece 9ue as provas não sejam idenlifica~as; ~ 

. d) que o candidat9 Francisco de Assis Cf"!Jz Brito. s';lbmetido 
à avaliaçJ(J. nos lefrnos do item 4.6 .do Edital do concurso e em 
observAncia à detenninaçlo contida- na Súmula 377 dD Egrégio Su· 
perior Trih!:,lDal de Justiça; é portador de visilo monocular; 

e) que a candidata Jaqueline Gomes Messias Franco, suh· 
metida à avaliaçlo. nos tcnnos do item 4.6 do Edital do concurso e 
cm obsef"ância Ã detenninaçAo conlida na Sumula 377 do B8I'égio 
Superior Tribunal de Justi\:a, é portadora de vido monocular, in. 
deferiodo a solicitação da eandidata pa~ tratamento .especial (am
pliação da foote).. poís de acordo com o parecer médico, a ampliação 
da fonte nlo é coodiçlo necessária para tealizaç.!lo da prOva;--' 

1) que a candidata Jeoyane Estefeson Vilela, submetida à 
avaliaçto. nos te111l0S do item 4.6 do Edital do cop.curso enquadn-se 
nas categorias diseriQ'linadas no art. 4" Decrcto nO 3.928/1999, com a 
redaçto dada pelo~ Deçrelo n" 5.29612004, ateodendo à disposiçAo 
contida no item 4' do- Edital do certame, deferindo o pedido da . 
candidata. entretanto, quanto à enfert'Aeira, esta ficará no posto mé
dico, à disposiQAo da .candidata. quando necessário; 

g) que o CIlndidalO Leandro' Bernardes Castro :Vale. sub
metido .à avaliaçAo, nos tennos do item 4.6 do Edital.. do concurso 
çnquadra-se na, categorias" discriminadas "no art. 4° Decreto nf>' 
3.928/1999, com a rcdaçAo dada pelo Decrelo n" 5.296n004. at.en
dendo à disposição contida no item 4 do Edital do certame; 

h) que o clJndidato Leonardo Reze'nde Durço, submetido à 
avaliaçilo, nos tennos do item 4:6 40 Edital do concurso enquadra·se 
nas éategorias..disc.riminadas no alt. '4'0 Decreto n~ 3.92811999. com a 
redação dada pelo Decreto 0° 5.296/2004, atendendo à disposiçilo 
cootida no item 4 do Edilal do certame, defefindo 6 pa{ecer da 
comisslo mulLiprofissional. tendo em vista a deficiência do candidato, 
aulorizaodo o uso de cadeira com espaldar alto e mesa para canhoto 
para a rçalizaçjio da prova; 

i) que o candidato Marcos Anlônio' Nasciment~ da Silva, 
subrnefido à avaliaçilo, -Qos tennos do item 4.6 do Edital do con~urso 
enquadra-se nas calegorias discriminadas no art.1 4" Decreto n° 
3.928/1999, com a' redaç.!lo dada pelo Decreto nD 5.296/2004, alen
dendo A' disposiçlo contida no item 4 do Edital do certame. in
deferindo i1 solicitaçlo do candidato parB tratamento c:speeiãl,de am· 
pliaçlo da p.rova em fonte 20, pois 'de acordo com o pareccr médico, 

. a ampliaçlo da fonte nlo é condição necessária para realizaç,ilo da 
prova; 

j) que o candidato Paulo Cristiano Tessaro. submeticJo A 
avaliação, nos t,ennos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se 
nas cattgorias diScriminadas no art. 4" Decreto n" 3.928/1999. com a 
redação dada pelo Decreto n- 5.29612004. atendendo A disposiçlo 
contida no item 4 do Edital do certame; < 

1) que o candidato Rafael dç Almeida Martins, submetido à 
a.valiação, nos tennos do item 4.6 do Edital do eOne\lDO enquadra-se 
n~s categorias diseriminadas no art. 4" Decreto n" 3.92&11999, COnl·a 
redação dada pelo Decrelo n" 5.296/2004. atendendo A di~posi,çbo 
contida no nem 4 do Edital do certame. 

O Excclendssimo -Desembargador 1o Viee-Presíd~té FAZ 
SABER ljue, mantidas. as r. decisões da ComissAo de ~valiaçAo Mui. 
tiprofissional e tendo em vista o que estabeleee o item 4.6 e seguime~ 
do Editat regulador cJo certame. em conS9t1ância com o art. 75. caput, 
da Resoluçlo 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça. os can
didatos inscrilos sob os números: 1910 - André Coutinho Van Woen
sei; 1971 - Ângela Marià de Almeida; 0369 - Gustavo Pereira Farah; 
i>636 - Igor Zwicker Martins; 1681· Laise Barros Leal; 1291 . Rafael 
Ponciano Araújo Lima e 1412 - Vinícius de Paula Loblein. não 
atenderam' às exigências editaHcias e passado a roncorrer às vagas 

, com os demajs inscritos ao çertame, não' portadores de defici.êncià. 
Apliçar-se.ão as disposições eoolid~s no subitem 4.6.4 do 

Edital regulador dO Concurso aos seguintes candidatos: inscrição 
0349 - Adilson de Souza; 1878 - Bruno Chaves Costa; 1352 . Eli 
Queiroz Lisboa; 1141 • Franci&co de Asiis Cruz Bri-t~ 1200 - Ja
queline Gomes MeSsias Franco; 1965 - Jeovane Estefenson Vilela; 
0673 - Leandro Bernardes Castro Vale; 1300 - Leonardo Rezendc 
Durço; 1961 - Marc~ Anlônio Nascimcnlo da Silva; 0523 - Paulo 
Cristi~no Tessaro; 0671 -- Rafael dc Almeida Martins. 

B:::Io H...rizolU~~. 17 do:- janç,iI\1 d~' 2013. 
MARCUS MOURA FERREIRA' 

["'Vi",c-Pn:f>id-:nle- llt, Tnt>un~l 

.SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

AVISOS DE 1I0MOLOGAÇÁO
 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 3J, 43 2 47/2llt2
 

o Tribunal Regional,do Trabalho da Terceira Regiilo infonlla 
a bomologaçlo, pela autoriDadc competente. do PE-331201~ (arquivos 
e estantes de aço),. do PE-43/2012 (malotes de lonã) e do PE-47J2012 
(carrinhos para transpoltc de proccssos), todos pelo sistema de re
gistro de preços. . 

PR~X;ÃO n .•:TRÔNCO N' 57, 58, 72 .: 7412012 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regito lriforÍna 
a homologação, pela ltUtoridade campctenle, dos seguintes pregões 
eletrônicos: PE-5712012 (imprcssora matricial monocromática e fila 
de impresdo),'PE-58/2012 (servidor de rede e unidpde de backup), 
PE-72/20~2 (Jicenças do Microso~ Project Professiona1). N>74120)2 
(cabeamento estru'turado, c.bos elétricos e luminárias), todos pçlo 
sistema dc regislro de preços. . 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 76 E 77/2012 

O tribu~al Regional do Trabalbo da Tereeira Região infor.ma 
a homo10gaçto, plela autoridade competente, do PE-76/20l2 (gmniio.s, 
mánnQres, esquadrias e telhas) e PE-77/2012 (veículos diversos in
eLuindo serviços de assistência técnica). sendo que deste o Iqte"Ol 
restou dcserto.Todos pelo sistema de registro de preços. 

Belo Horizontc. 17 de J:J.lleim de 2013 
CLAUDIA ~AMPAIO GONÇALVES 

Dirctnrn ' 

, AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da T;reeira Rc!ilo. toma 
público os ic.ens e preços dos materiaiA registrados riOS Pregões Ele· 
trônicos 33/2012~ 43/1612 e 47/2012 confomle re~uIl)os das Alas 
abai?l:o. válidas por um ano, a contar da data da assmatura. 

. PE-33/2012, Ata A assioada em 1211 2!201 2 e Ata B assinada 
em 21/11/2012. . 

PE-43I2DI2. Ata 'assinada em D61l2i2012. 

la Uniea • Maria de Fátima Rezende Lgrs,-ME - CNPJ 
11.38~i?;J~~1-75. vencedora oos lotes (}J e • Itens abaixo, pre
oSlim . ' 

-700 uod: Malotes em lona, cor verde•. mlU"ca MF.~lT,l/ 
,k~Tn ~ ·400 und. - Malotes em looa, cor marron, marca MF. 

PE-47/2012. Ata assinada em 20/1212012. 

As a~s encontram-se disponibilizadas no sitê'www.trt3.jus.br. 
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regilo. 'toma 

público os itens e preços dos matcriais registrados nos Pregões Ele
trônicos 5712012, 58/2012, 7212012 e 14120\2 confonne'resum06 'Cias 
Atas de registro de' preços a&aiJl.O. vAlidas ,por um, ano. a contar da 
data da assjnatura. . , " . 

.Pf-57/20lJ:. Ata assinada em 27/1212012. 

PE-58/2012. Ata assinada em 27/12/2012. 

.NÁ~'80Õ4_~~~c~en~~~ n~irg;~b~:~~, j~~~'ab;i:tl~:~~~o; 

i~:f' «:~i~~~, ti~~~rrrB~~I~~I~ 

ativei com equipamento d~ ~e:~~u~a~~TJf.Gn~oci:lt~m~W~~~ 
00. 

PE-72nOI2, Ata assinada em 28(12/2~12. 

lNARIAS MONTADAS COM REATOR E LAM-

As atas encontram-se .disponibili~adas no sue. 
www.trt3.jus.br. . 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, toma 
público os ilens e preços dos materiais rçgisnados no:t ..Preglles Ele
trôniCOi 76nOJ.2 e 77/2012,' confonne resumos das Atas de registro 
de preços abaixd, válidas por "um anO. a contar da data da assi
natura, . 

PE-76n012, AlaS A C" B assiDa4â~ em 27112/2012.~ 

"ESCe documénlo pode aer verificado ~o endereço eletrônico hltpjlWWVr'.in.p'bo'~, . Documento assinado digitalmente conforme MP n! 2.200-2 dc 24/08/2001, que imtitui a· 
pelo código ooo32013012,tOOI64 '>. Infraestrutura de Chaves Póblicas Bresileira - ICP·Brasil. 

..
 

I 


