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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032-A/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2019 

 
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, com sede 
administrativa no Paço Municipal, localizado na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, representado neste ato 
pela Prefeita Municipal, a Senhora Maria Felicidade Peres Campos Arroyo, brasileira, casada, 
médica, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do RG nº 10.124.043 SSP/SP, inscrita no 
CPF sob nº 109.285.408-80, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 045/2019, tendo 
por objeto o Registro de Preços com vistas à eventual locação de equipamentos e estrutura para 
realização de eventos compreendendo: tendas, banheiros químicos, palco, som, iluminação e jogo 
de mesa e cadeira, para atender eventos inseridos no calendário de eventos festivos e culturais do 
Município, conforme especificações, quantidades máximas e estimadas de cada item, contidas no 
anexo I do Edital, RESOLVE, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Portaria nº 
024/2019, de 11 de janeiro de 2019, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa: JOSÉ OLIVEIRA 
JÚNIOR 11143190823 – ME, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº. 2764, inscrita no CNPJ: 
16.603.140/0001-94 com sede na Rua VICENTE CRUZ Nº 945 – TÉRREO – CENTRO - CEP: 
15880-000 - TABAPUÃ/SP, neste ato representada legalmente pelo Sr. José Oliveira Junior, 
portador da cédula de identidade R.G. nº 18.880.702-0 – SSP/SP e do C.P.F. nº 111.431.908-23. 

 
1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS com vistas à eventual locação 
de equipamentos e estrutura para realização de eventos compreendendo: tendas, banheiros 
químicos, palco, som, iluminação e jogo de mesa e cadeira, para atender eventos inseridos no 
calendário de eventos festivos e culturais do Município, conforme especificações, quantidades 
máximas e estimadas de cada item, contidas no anexo I: 
 

Item Qtde Descrição Unit. 
R$ 

Total 
R$ 

8 10 Sistema de Som e Iluminação, para eventos de grande 
porte, com as seguintes descrições: 
1. Sistema de PA: 
- PA: 

 01 – PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, 
compatível com ambiente aberto, ao ar livre, 
com capacidade de 3.000 pessoas, média 98, 
picos 118 dB SPL “a”, de 40 a 18 kHz, 
cobertura horizontal de 90 graus com resposta 
de fase 750 hz 16 khz +- 30 graus baixa THD, 
na house mix, que deverá estar posicionada a, 
no mínimo 15 e no máximo 30 metros do palco 
e centralizada em relação ao mesmo. Os 
subwoofers deverão estar posicionados nas 
laterais e não no centro. 

3.800,00 38.000,00
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- Amplificação: 
 Deverá ser composto por amplificadores 

projetados para trabalhar em 2 ohms em 
qualquer faixa de áudio freqüência, com 
sistema de proteção incluindo auto-ramp, altas 
temperaturas, tensão DC na saída, curto 
circuito ou sobrecarga na saída, anti-cliping e 
limiters, montados obrigatoriamente em classe 
AB, ou superior. 

- Console: 
 01 Console Digital, mínimo de 32 canais 

- Periféricos: 
 02 crossver ou processador stereo, com ajuste 

de delay por banda. 04 processadores; 
 01 compact disc playser modelo profissional; 
 Iluminação apropriada para mesa, 

equalizadores e racks de efeitos. 
2. Sistema de Monitor: 
- Monitores: 

 02 Monitor wedges, Clair/Meyer/ EAW/EV 
(2x12”, 1x12”); 

 02 Sidefills stacks CB, EAW KF850-EV (4x 
MTL-2 & 4x MTH-2) ou (4x KF850 & SB850); 

- Console:  
 01 console digital minima 32 canais. 

3. Elétrica e Cabos: 
 01 main Power de 8.000 w mínimo, com 

transformador, chave seletora dimencionada, 
disjuntor termomagnético e voltímetro, com 
conectores dentro das normas e especificações 
da ABNT. 

 01 multicabo com spliter com 32 vias 
balanceadas e conectores 

 10 sub snake multipino com no mínimo 20 
canais 

 09 sub boxes com no mínimo 6 e 8 canais 
 30 cabos de microfones balanceados 
 20 cabos para interligação de instrumentos ou 

acessórios do tipo P10-P10 
 Kit de cabeamento completo para PA: 

periféricos, acessórios, sinal para amplificação 
e ligação de caixas 

 Kit de cabeamento completo para Monitor: 
periféricos, acessórios, sinal para amplificação 
e ligação de caixas 

 Kit de cabos completo para energizar pelos 
menos 10 pontos no palco em 127v, com 
vários comprimentos e réguas de pelo menos 
04 tomadas 
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 01 cabo para alimentação em corrente AC 
bitola 35 mm, com 50 metros ou superior 

4. Microfones: 
 02 microfones sem fio, transmissão UHF 
 01 microfone Beta 52 
 02 microfones SM 57 
 04 microfones para voz, dinâmico cardióide SM 

58 
 06 microfones SM 98 
 02 lapela violão 
 01 kit microfone bateria 

5. Acessórios: 
 05 direct box passivo 
 05 direct Box ativo 
 20 pedestais modelo girafa 
 10 garras LP (klamp) para microfones 
 Todos os demais adaptadores e acessórios 

não discriminados, mas que sejam necessários 
para o perfeito funcionamento de todo o 
sistema 

6. Iluminação: 
 16 par led 54x3w 
 08 moving beam 200 5r 
 Estrutura Box truss em alumínio Q30 linha 

pesada 
 26 placas 60x60 painel de led P37 ou Superior 
 Unidade geradora de imagens 
 Sender Box e sender card 
 Todo cabeamento necessário para instalação 

7. Equipe Operacional:  
 A licitante vencedora deverá disponibilizar 

equipe operacional técnica, devidamente 
uniformizada e com itens de proteção 
individual, quando necessário, e mediante 
solicitação da Contratante. 

9 40 Sistema de Som eventos de pequeno porte, com as 
seguintes descrições: 
1. Som: 

 02 - Colunas de Som contendo: 
2 Caixas (Via Superior) duas ou três vias num total de 
1000w Rms cada caixa. Ou Similar Superior 
2 Caixas (via Inferior) Subwoofer com dois alto-
falantes de 18'' 600w cada, totalizando 1200w Rms 
cada caixa. Ou Similar Superior
2 Caixas duas vias, falante 12'' ou 15'' e driver com 
500W monitor. Ou similar superior. 

 04 - Amplificadores compatíveis com o sistema 
(para cada via um amplificador). 

 01 - Rack de Periféricos contendo: 

645,00 25.800,00
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 1 Processador/Crossover 3 ou 4 vias Estéreo 
 01 Mesa de som digital mínimo de 16 canais 
 01 - Tocador de Cd de uso profissional ou 

Notebook (Não será aceito tocador de CD ou 
DVD doméstico) 

 02 - Microfones Sem Fio Uhf (Shure Sm58 ou 
similar superior) 

 02 - Microfones Com Fio (Shure Sm58 ou 
similar superior) 

 04 - Pedestais de Mic com cachimbo 
10 800 Locação de jogo de Mesas e Cadeiras de aço 

dobrável, sendo que cada jogo equivale a 01 mesa e 
04 cadeiras. 
 

6,95 5.560,00 

                                                                                                          
                                                                                                       VALOR TOTAL 

 
69.360,00

       

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 

(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, com observância das disposições 
das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02. 

 
2.2. A Administração Municipal não será obrigada a contratar o objeto desta Ata, 

podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos à Detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
3. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
3.1. Os preços registrados na presente Ata referem-se ao valor apurado 

mediante a aplicação dos lances verbais oferecidos pela licitante, de acordo com o respectivo 
ato convocatório. 

 
3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador da Ata deverá convocar o 
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado. 

 
4. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
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4.1.1. Automaticamente: 
 
4.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
4.1.1.2. Quando não restarem detentores de preços registrados; 
 
4.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.     
 
4.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
 
4.2.1. A pedido quando: 
 
4.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
4.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o serviço. 
 
4.2.1.3. A solicitação dos detentores para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.  
  

4.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:     
4.2.2.1. O detentor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 

licitatório;  
 
4.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
 
4.2.2.3. O detentor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 
 
 4.2.2.4. O detentor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 
4.3. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 

cancelamento desta Ata de Registro de Preços, os inadimplementos decorrentes das 
situações a seguir, quando vierem a afetar a execução de seu objeto: 

a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
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e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do 
Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

 
4.4. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente 

justificados pela Detentora da Ata. 
 
4.5. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força 

maior, o fato deverá ser comunicado ao Setor Responsável, em até 24 (vinte e quatro) horas 
após a ocorrência.  

 
4.6. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 

como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da 
ocorrência, como caso fortuito ou de força maior. 

 
5. DO FORO 
 
5.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da 

presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã, com renúncia de outros, por mais 
privilegiados que sejam. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as 

obrigações da Detentora, de cumprir as solicitações de prestação de serviços encaminhadas 
até o término da respectiva data. 

 
6.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se 

durante sua validade constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 
045/2019. 

 
6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Ata, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
6.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº 045/2019, bem como as 
normas contidas na Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e no Decreto Municipal n°. 
053/2017. 

 
6.5. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 05 de novembro de 2019. 
 

CONTRATANTE: 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO-Prefeita Municipal 

 
COMPROMISSÁRIA: 

 
JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR 11143190823 – ME 

JOSÉ OLIVEIRA JUNIOR – Empresário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   NOME: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
   CPF. 070.634.988-19 
 
 
 
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: EDUARDO RICARDO ANTUNES DE TOLEDO 
   CPF: 169.671.178-90 
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EXTRATO DA ATA 
 

Ata de Registro de Preços Nº 032-A/2019 – Origem: Processo nº 086/2019 – Pregão Presencial n° 
045/2019 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP- CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS com vistas à eventual locação de equipamentos e estrutura para 
realização de eventos compreendendo: tendas, banheiros químicos, palco, som, iluminação e jogo 
de mesa e cadeira, para atender eventos inseridos no calendário de eventos festivos e culturais do 
Município, conforme especificações, quantidades máximas e estimadas de cada item, contidas 
no anexo I. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05/11/2019, com término em 04/11/2020.  
 
Compromissária/Detentora:  
EMPRESA: JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR 11143190823 – ME 
CNPJ nº 16.603.140/0001-94 
 

Item Qtde Descrição Unit. 
R$ 

Total 
R$ 

8 10 Sistema de Som e Iluminação, para eventos de grande 
porte, com as seguintes descrições: 
1. Sistema de PA: 
- PA: 

 01 – PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, 
compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com 
capacidade de 3.000 pessoas, média 98, picos 118 
dB SPL “a”, de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 
90 graus com resposta de fase 750 hz 16 khz +- 30 
graus baixa THD, na house mix, que deverá estar 
posicionada a, no mínimo 15 e no máximo 30 
metros do palco e centralizada em relação ao 
mesmo. Os subwoofers deverão estar posicionados 
nas laterais e não no centro. 

- Amplificação: 
 Deverá ser composto por amplificadores projetados 

para trabalhar em 2 ohms em qualquer faixa de 
áudio freqüência, com sistema de proteção 
incluindo auto-ramp, altas temperaturas, tensão DC 
na saída, curto circuito ou sobrecarga na saída, 
anti-cliping e limiters, montados obrigatoriamente 
em classe AB, ou superior. 

- Console: 
 01 Console Digital, mínimo de 32 canais 

- Periféricos: 
 02 crossver ou processador stereo, com ajuste de 

delay por banda. 04 processadores; 
 01 compact disc playser modelo profissional; 
 Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e 

racks de efeitos. 
2. Sistema de Monitor: 
- Monitores: 

 02 Monitor wedges, Clair/Meyer/ EAW/EV (2x12”, 
1x12”); 

 02 Sidefills stacks CB, EAW KF850-EV (4x MTL-2 & 

3.800,00 38.000,00 
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4x MTH-2) ou (4x KF850 & SB850); 
- Console:  

 01 console digital minima 32 canais. 
3. Elétrica e Cabos: 

 01 main Power de 8.000 w mínimo, com 
transformador, chave seletora dimencionada, 
disjuntor termomagnético e voltímetro, com 
conectores dentro das normas e especificações da 
ABNT. 

 01 multicabo com spliter com 32 vias balanceadas e 
conectores 

 10 sub snake multipino com no mínimo 20 canais 
 09 sub boxes com no mínimo 6 e 8 canais 
 30 cabos de microfones balanceados 
 20 cabos para interligação de instrumentos ou 

acessórios do tipo P10-P10 
 Kit de cabeamento completo para PA: periféricos, 

acessórios, sinal para amplificação e ligação de 
caixas 

 Kit de cabeamento completo para Monitor: 
periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 
ligação de caixas 

 Kit de cabos completo para energizar pelos menos 
10 pontos no palco em 127v, com vários 
comprimentos e réguas de pelo menos 04 tomadas 

 01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35 
mm, com 50 metros ou superior 

4. Microfones: 
 02 microfones sem fio, transmissão UHF 
 01 microfone Beta 52 
 02 microfones SM 57 
 04 microfones para voz, dinâmico cardióide SM 58 
 06 microfones SM 98 
 02 lapela violão 
 01 kit microfone bateria 

5. Acessórios: 
 05 direct box passivo 
 05 direct Box ativo 
 20 pedestais modelo girafa 
 10 garras LP (klamp) para microfones 
 Todos os demais adaptadores e acessórios não 

discriminados, mas que sejam necessários para o 
perfeito funcionamento de todo o sistema 

6. Iluminação: 
 16 par led 54x3w 
 08 moving beam 200 5r 
 Estrutura Box truss em alumínio Q30 linha pesada 
 26 placas 60x60 painel de led P37 ou Superior 
 Unidade geradora de imagens 
 Sender Box e sender card 
 Todo cabeamento necessário para instalação 

7. Equipe Operacional:  
 A licitante vencedora deverá disponibilizar equipe 

operacional técnica, devidamente uniformizada e 
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com itens de proteção individual, quando 
necessário, e mediante solicitação da Contratante. 

9 40 Sistema de Som eventos de pequeno porte, com as 
seguintes descrições: 
1. Som: 

 02 - Colunas de Som contendo: 
2 Caixas (Via Superior) duas ou três vias num total de 
1000w Rms cada caixa. Ou Similar Superior 
2 Caixas (via Inferior) Subwoofer com dois alto-falantes de 
18'' 600w cada, totalizando 1200w Rms cada caixa. Ou 
Similar Superior
2 Caixas duas vias, falante 12'' ou 15'' e driver com 500W 
monitor. Ou similar superior. 

 04 - Amplificadores compatíveis com o sistema 
(para cada via um amplificador). 

 01 - Rack de Periféricos contendo: 
 1 Processador/Crossover 3 ou 4 vias Estéreo 
 01 Mesa de som digital mínimo de 16 canais 
 01 - Tocador de Cd de uso profissional ou Notebook 

(Não será aceito tocador de CD ou DVD doméstico) 
 02 - Microfones Sem Fio Uhf (Shure Sm58 ou 

similar superior) 
 02 - Microfones Com Fio (Shure Sm58 ou similar 

superior) 
 04 - Pedestais de Mic com cachimbo 

645,00 25.800,00 

10 800 Locação de jogo de Mesas e Cadeiras de aço dobrável, 
sendo que cada jogo equivale a 01 mesa e 04 cadeiras. 
 

6,95 5.560,00 

                                                                                                          
                                                                                                      VALOR TOTAL 

 
69.360,00 

 
 
VALOR TOTAL DO LICITANTE (REGISTRO DE PREÇOS): R$ 69.360,00 (sessenta e nove mil 
trezentos e sessenta reais). Município de Tabapuã/SP, 05 de novembro de 2019–MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE. - 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
 
COMPROMISSÁRIA: JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR 11143190823 – ME.  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032-A/2019  
 
OBJETO: Registro de Preços com vistas à eventual locação de equipamentos e estrutura para 
realização de eventos compreendendo: tendas, banheiros químicos, palco, som, iluminação e jogo 
de mesa e cadeira, para atender eventos inseridos no calendário de eventos festivos e culturais do 
Município, conforme especificações, quantidades máximas e estimadas de cada item, contidas 
no anexo I do Edital. 
 
 
ADVOGADO (S) / Nº OAB: (*) ___________________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 05 de novembro de 2019. 
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GESTOR E RESPONSAVEL DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000 – 
Tabapuã/SP.  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________  
 
Pela COMPROMISSÁRIA:  
Nome: JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR 
Cargo: Empresário 
CPF: 111.431.908-23 e do RG: 18.880.702-0 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 15/12/1969  
Endereço residencial completo: Rua Vicente Cruz, nº. 945, térreo, CEP: 15.880-000 – 
Tabapuã/SP.  
E-mail institucional: ativasomeluz@hotmail.com 
E-mail pessoal: ativasomeluz@hotmail.com 
Telefone: 17-99606-1042 
Assinatura: _______________________________________________________  
  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 


