BANCO ESPIRITO SANTO
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TNSTTTUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFTSSTONAL

LISBOA
GARANTIA NO. 269 281
Em nome e a pedido de S O S SELMARK ORGANTZAÇÃO E SERVIÇOS LDA., com sede

em Lisboa, Contribuinte no 502401052, vem o Banco Espirito Santo, S.A., com sede em
Lisboa, na Avenida da Liberdade, 195, com

o

capital social de 587.500.000 Euros,

registado na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa, sob

o no. 1607, prestar

garantia bancária no valor de Esc. 17.194"100$00 (Dezassete Milhões Cento Noventa

Quatro Mil

e Cem Escudos)

destinada

a

caucionar

o

exercício da actividade de

contratação de trabalho temporário, regulamentada através do Dec. Lei no 358/89, de 17
cie Outubro, conforme determina o seu arto 6o.

Pelo presente documento o Banco presta total e autónoma garantia ("on first demand"),
responsabilizando-se pelo pagamento ao l.E.F.P. das importâncias que este lhe exigir até
ao montante supra indicado, mediante pedido escrito que o l.E.F.P. lhe faça, não podendo

o

pagamento ser recusado sob alegação da necessidade de averiguaçáo prévia de

incumprimento da sociedade supra identificada, nem ao l.E.F.P. pode

o

Banco opor

quaisquer dos meios de defesa que aquela sociedade poderia opor-lhe.
E, pois, de até Esc. 17.194.100$00 (Dezassete Milhões Cento Noventa Quatro Mil e Cem
Escudos),o valor da presente garantia e é válida pelo prazo de 12 meses, renovável por

iguais e sucessivos periodos até conunicação pelo l.E.F.P. da extinção das obrigações
assumidas.

Lisboa, 10 de Março de 2000
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BANCOESPRIÍOSAN|C

SA-SedeAv.daL,beÍdade. 195 1250,142LLSBCA,Cap Socã5875O0OOO0OÉuros,Cons Reg Com L-sbcar 1607 Ccnrrblrnlêr

SAOBS2_361

lmposto do Selo no valorde
Esc.103.165300
Data 10.03.2000

Reconheço as assinaturas de MARIA LEoNoR NUNES

coLAÇo MARTINS LEAL e ANA
MARIA VENTURA PEREIRA DA SILVA TAVARES PEREIRA DA SILVA
por confronto com o(s) B.l.(s) N's 4szs9s7 e 108s37s emitidos em z3t12t91 e 13t12t93
respectivamente, pelo Arquivo de ldentificação de Lisboa na(s) qualidade(s) de
Procuradores em exercíclo do Banco Espirito santo, s.A. e com poderes para este acto,
mediante documento arquivado neste cartório.

Cartório Notarial de Moscavide en
conta no.
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))a. flr,-r-ca,
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de 2000.

o n;uá/ntelescritu,qqlio Superior,

