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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE

VEÍCULOS SEM MOTORISTA

PROCESSO Nº 03/2019

EDITAL DE CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃO Nº03/2019

O CENTEDUC- Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que em razão do Contrato de Gestão nº. 004/2017-

SED firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e

Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás - SED, e dando

prosseguimento ao Processo de Contratação de Serviços nº. 02/2019 em conformidade com

o disposto noart. 4º. II, do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de

Obras, Contratação de Serviços e Alienações, faz saber que intenciona contratar EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA para o

CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação. do tipo MENOR

PREÇO,para atendimento ao Contrato de Gestão nº 004/2017-SED, pelo período de 12

(doze) meses, conforme Edital de Chamamento de Contratação nº 03/2019.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até o dia 07/03/2019

as 10h e poderão ser entregues através do email contratos(Dcenteduc.com.br ou

presencialmente na sede do CENTEDUC, no seguinte endereço: Rua 101, Nº 35, Qd. F-

I7A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150; informando o número do CNPJ.

endereço completo e responsável pela empresa.

Goiânia/GO, 27 de fevereiro de 2019.

|)   
  

anda Sobral
residente .
14.231-59
NDUA.

FERNANDONANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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EDITAL DE CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃONº. 03/2019

O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação qualificada no Estado de

Goiás através do Decreto nº.8.624/2016, que em razão do Contrato de Gestão nº. 004/2017-

SED firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e

Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás-SED, e dando prosseguimento

ao Processo de Contratação nº. 02/2019 emconformidade com o disposto no art.4º, II, do

Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de

Serviços e Alienações.

1. OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS SEM MOTORISTA,para atender às necessidades do CENTEDUC- Centro de

Soluções em Tecnologia e Educação, concernente ao objeto do Chamamento nº

09/2016/SED/GO, Lote nº 5 sob gestão do CENTEDUC em convênio com a Secretaria de

Desenvolvimentos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº. 004/2017-SED, e Proposta

Técnica do CENTEDUC, descrito nos serviços especificados abaixo, pelo período de 12

(doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Contratação celebrada através do Contrato de Gestão de nº. 004/2017-SED, objetiva a

transferência da administração dos equipamentos públicos integrantes da Rede Pública

Estadual de Educação profissional e a operacionalização das ações de educação profissional

de Goiás, definidas pela SED, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisas e

extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou

qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a

distância, das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica — DIT, por meio de

transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento

de ambientes de inovação, bem comoasatividades de apoio auxiliares ao setor público, sendo

assim é necessária a utilização de veículos locados para transportar pessoas, materiais,

documentos e pequenas cargas, para atender a demanda do CENTEDUC, referente ao

Contrato de Gestão nº 004/2017/SED.

3. DA LOCAÇÃODE VEÍCULOS

3.1. Os veículos locados deverão conter as especificações descritas abaixo:

>
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Veículo de serviço comum (popular), com quilometragem livre, para

transporte de Funcionários em serviço, pessoas, materiais, documentos,

pequenas carga se objetos, veículos seminovos com até no máximo 5

(cinco) anos de uso, nas cores branca, preta, cinza ou prata, modelo

Carro - Popular |“hatch” ou “sedan”, movido a gasolina ou bicombustível 10 (dez)

(gasolina/álcool), com 5 (cinco) portas, motor 1.0 L ou superior, ar

condicionado, direção hidráulica,freios ABS, AirBag,capacidade para

5 (cinco) passageiros, incluindo o motorista, e com todos os acessórios

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN

 

Veículo utilitário (pick-up), com quilometragemlivre, para transporte

de Funcionários em serviço, pessoas, materiais, documentos, pequenas

cargas e objetos, veículos seminovos com até no máximo 5 (cinco)

anos de uso, nas cores branca, preta, cinza ou prata, movido a gasolina

ou bicombustível (gasolina/álcool), com 2 (duas) portas, motor 1.4 L

ou superior, ar condicionado, direção hidráulica,capacidade para 2

(dois) ocupantes, incluindo o motorista, e com todos osacessórios

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN

Veículo - Utilitário I(um)     
 

3.2. As despesas de Licenciamento, Seguro e IPVA, referentes aos veículos objeto desta

locação, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

3.3. Os veículos serão locados na medida em que forem solicitados pela Contratante, podendo

a Contratação sofrer possíveis e futuras repactuações, acréscimos ou decréscimos contratuais,

se necessários, no decorrer da contratação.

4. DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:

4.1. A verificação da adequação dos bens locados deverá ser realizada com base nos critérios

previstos no Edital.

4.2. A qualidade dos veículos deverá ser verificada juntamente ao LOCADOR,contendo
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, modelo e ano.

4.3. A LOCATARIA deve acompanhar e fiscalizar a conformidade do fornecimento dos
veículos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste.

4.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do LOCADOR,inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
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redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência

desta, não implica em corresponsabilidade do LOCATÁRIO ou de seus agentes e prepostos.

5. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

5.1. O LOCADOR compromete-se a fornecer os veículos nos exatos termos do Edital de

Processo Seletivo.

5.2. Assume o LOCADORos ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato,

bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de sua

responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a

LOCATÁRIA não tem qualquer vínculo laboral.

5.3. Obriga-se o LOCADORa fornecer os veículos em perfeitas condições de uso, além de

realizar todas as manutenções e substituição de peças quando necessário, bem como a

promover a substituição imediata de veículos que forem encaminhados à manutenção, por sua

conta e ônus.

5.4. Na hipótese de alteração na sistemática estabelecida deverá primeiramente ser submetida

à consideração do LOCATÁRIO, com respectiva justificativa a quem caberá decidir a

orientação a ser adotada.

5.5. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento do

LOCATÁRIOe aquelas relativas ao objeto do presente Contrato.

5.6. O LOCADORobriga-se a não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que

está obrigada sem prévio consentimento, por escrito. do LOCATÁRIO.

5.7. O LOCADOR responde por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos

causarem ao patrimônio do LOCATÁRIO ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e

assumindo o ônus decorrente.

5.8. O LOCADOR manterá, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as

condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal,

qualificação técnica e cumprimento da proposta.

5.9. O LOCADORcompromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de eventual
vínculo e subordinação com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução deste

Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da

prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que tange a ISS,

PIS, COFINS, FGTS e INSS.
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5.10. O LOCADOR compromete-se a adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que

eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer

órgão administrativo e/ou fiscalização.

5.11. O LOCADOR manterá o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos

serviços, documentos, pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome

conhecimento durante o objeto deste contrato.

5.12. O LOCADOR irá Sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pelo

LOCATÁRIO.

5.13. Compromete-se O LOCADOR em Providenciar a emissão dos documentos de cobrança

(notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no primeiro dia útil subsequente do mês

da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir instruído com todas as certidões de

regularidade exigidas no momento da contratação. sob pena de não ser efetuado o pagamento

enquanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado imediatamente após

a regularização das pendências.

5.14. Responder aos órgãos públicos fiscalizadores, quando diretamente procurado por este,

obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua

solicitação.

5.15. Produzir e submeter ao LOCATÁRIO,junto com a Nota Fiscal, relatório analítico que

contenha o resumo das atividades prestadas.

5.16. Informar no corpo da Nota Fiscal as seguintes descrições: número do Contrato de

Locação, número do Contrato de Gestão (004/2017 — SED); e as competências a que se refere

à prestação dos serviços, sob pena de não ser pago o valor referente à Nota Fiscal, caso não

contenha estas informações.

5.17. Responder, exclusivamente perante seus fornecedores, não possuindo pelo

LOCATÁRIO qualquer responsabilidade junto aqueles.

5.18. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo

técnico entre em unidades administradas pelo CENTEDUC, mesmo que acompanhada por

funcionário, cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer

atividade que tenha a ver com o presente Contrato.

5.19. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do

recebimento de notificação para tal mister.

5.20. Assumir para si qualquer responsabilidade civil sobre eventuais danos causados em

virtude de más condições dos veículos.
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5.21. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pelo LOCATÁRIO, ou qualquer órgão

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos e padronização do LOCATÁRIO.

5.22. Prestar informações. escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para

assegurar a continuidade da assistência.

6. DA REGULARIDADE FISCAL

6.1. Referente à habilitação jurídica, do prestador de serviços, serão exigidos os seguintes

documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador,

mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-

lhe amplos poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento;

a.1) Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício

com a empresa participante;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

c) Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal da

empresa de que não é contribuinte Estadual;

d) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

e) Declaração de conhecimento dos termos do edital, firmada pelo representante legal da

proponente, sem necessidade de firma reconhecida (modelo Anexo ID;

f) Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do

representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de

Goiás;

h) Prova de regularidadefiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa

de Débitosrelativos a tributos municipais do município sede da proponente;

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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1) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado

da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal

Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do

Trabalho).

k) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por

meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal:

|) Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação

de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos da Lei.

m) Apresentação de Certidão Negativa de efeitos sobre falência, recuperação judicial ou

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da matriz da concorrente datado dos

últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria

Certidão.

6.2. São válidas as certidões positivas com efeitos de negativas.

7. EXECUÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE

71. O prazo de vigência deste contrato se inicia com sua assinatura e terá vigência por 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termos

aditivos, limitados ao período de vigência do contrato de gestão nº 004/2017 — SED.

7.2. Em caso de prorrogação do contrato, o reajuste será efetuado baseado no INPC/IBGE

acumulado nos últimos 11 (onze) meses anteriores ao seu vencimento, incluindo-se o mês da

assinatura e excluindo-se o do vencimento.

7.3. Os serviços serão executados mensalmente mediante requisição da Diretoria

Administrativa-Financeiro.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta deverá ser enviada, redigida com clareza, em língua portuguesa, conforme os

termos exigidos neste Edital, devendo ainda conter ainda:

a) Todos os itens de acordo com as descrições contidas no Item 3.1, contendo os seus

respectivos preços e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo
Seletivo:

b) O prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de

apresentação da proposta.
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c) A escolha será pelo critério menor preço, devendo ser cotado por item a partir dos preços

unitários cotados sem limite de quilometragem mensal.

d) As empresas concorrentes deverão apresentar Planilha de Custos e de Formação e

Composição de Preços, para a prestação dos serviços, que servirá para possíveis e futuras

repactuações. acréscimos ou decréscimos contratuais, se necessários, no decorrer da

contratação, ressaltando as seguintes observações:

d-1) As Planilhas de Custos e de Formação e Composição de Preços deverão ser preenchidas

indicando os preços unitários e os totais.

8.2. Ressalta-se que a Proposta deverá conter quaisquer informações que julgar

imprescindíveis para a correta análise da proposta.

8.3. A proposta será avaliada com a observância do menor preço relativo aos veículos

ofertados.

8.4. A Concorrente deverá apresentar Declaração de que possui condições de fornecer os

veículos descritos no Item 3.1, sem necessidade de firma reconhecida, porém com carimbo e

assinatura do representante da empresa.

8.5. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital.

8.6. À ausência de algum dos documentos exigidos neste Edital, ou ainda a apresentação de

documentos vencidos, importará em imediata inabilitação do proponente.

8.7. Poderão participar deste Processo Seletivo todos interessados que atenderem a todas as

exigências e condições deste Edital.

8.8. É vedadaneste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:

a) Sejam Estrangeiras e não funcionem no País.

b) Estejam com o direito delicitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, ou

que por esta tenham sido declaradas inidôneas:

c) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição;

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação poderá revogar ou

anular este processo, no todo ou em parte.
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9.2. Esta seleção não obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pela Presidência.

9.3. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie

suas normas.

9.4. Poderá o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de

fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade

técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a

quetítulo for.

9.5. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

9.6. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

9.7. Toda a documentação deverá ser encaminhada preferencialmente em papel timbrado,

devidamente carimbada, assinada e datada, para o endereço constante no rodapé do presente

documento ou, ainda, para o e-mail contratos(Acenteduc.com.br, identificando o Edital de

Chamamento de Contratação a que se refere.

9.8. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até o dia 07 de

março de 2019 às 10h, sob pena de não participação no certame.

9.9. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35, Qd. F-ITA, Lt.

03, Setor Sul, Goiânia-GO, às 16h do dia 07 de março de 2019.

9.10. No caso de não recebimento de propostas ou quando estas forem insuficientes para

comparação de mercado, o prazo para recebimento das mesmas será prorrogado por igual

período àquele disposto no ato de convocação, por exclusivo critério do CENTEDUC.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2019.

    FERNANDO LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I

PROCESSOnº. 03/2019

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 03/2019

Prezados Senhores,

(nome da empresa) » CNPJ/MFnº. . sediada |(end. completo)

» telefone . e-mail , representado por

, CI/RG nº. e CPF sob o nº. , tendo examinado

a Edital de Chamamento de Contratação nº. 10/2017, venho apresentar a presente proposta

para a prestação dos serviços, conforme planilha e condições abaixo, já com todos os custos

diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos. taxas e demais custos incidentes.

|. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE

VEÍCULOS SEM MOTORISTA, para atender às necessidades do CENTEDUC- Centro

de Soluções em Tecnologia e Educação, concernente ao objeto do Chamamento nº

09/2016/SED/GO, Lote nº 5 sob gestão do CENTEDUC emconvênio com a Secretaria de

Desenvolvimentos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº. 004/2017-SED,e Proposta

Técnica do CENTEDUC, descrito nos serviços especificados abaixo, pelo período de 12

(doze) meses.

2. Detalhar todos os serviços e inserir os respectivos valores.

3. A validade da proposta será de( ) dias.

Localidade, de de 2019.

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO
PROCESSO Nº. 03/2019

DECLARAÇÃO

A empresa » inscrita no CNPJ sob o nº.

+. com sede na + por intermédio do seu

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de

Identidade nº. SSP e do CPF nº. + DECLARA
 

para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei

Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, bem como não possui qualquer vínculo com o CENTEDUC —

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (x).

, em de 2019.

 

Assinatura do Representante Legal

Rua 101. nº 35, Qd.F-17a,Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150

Www.centeduc.com



O esce

| enteduc PiTEGO y en & ESTADO,
= DE GOIÁS  

ANEXO III - OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional

PROCESSO Nº. 03/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 03/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ima. Sra. — Diretora Administrativa-Financeira

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.

( ). DECLARA ao CENTEDUC,,para fins de não incidência na fonte do Imposto

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da

Contribuição para o PIS/Pasep,a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de

1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples

Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem

assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar suasituação

patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a

legislação pertinente;

Il - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de

informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente,
eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação

destas informações, sem prejuízo do disposto noart. 32 da Lei nº

9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

: em de 2019

m.
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