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PREGÃo PRESENCIAL sRP i{o. oog/zo,.g
PROCESSO ADMIMSTRATWO No. 2o19o1oo4

VALIDADE: t: (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial do Estado do Maranhão,

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado ô Maranhão,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernarilo Coelho de
Almeida no 865 - Centm - São Bernardo/MA, inscrito no CNPJ sob o no. o6.125.389/0001-88,
reprrsentado n€ste ato pela Secretária de Educação Sra. SÂMIA COELHO MOREIRA
CÀRVÂLHO portador do RG: 016154552001-2 e CPF: 447.057.243-9r, residente e domiciliado
na cidade de Magalhães de Almeida/MA, RESOLVE, registrar os preços da empresa:
MERCANTIL PASSINHO LTDÁ, inscrita no CNPJ no. Lt.t41.766looo\-4t, sediada na MA zo3 -
nr o3 - Alto da Base - Raposa/MÂ, neste ato representada pelo Senhor: Adelman Gonçalves
Passinho, poúador da Carteira de Identidade No 016689772001-6 SSP/MA e do CPF no.
968.o1t.g7g-49, rrsidente e domiciliado na cidade de São Luis/MA, nas quantidadel estimadas
na sec$o quatm desta Àta de Registro de Preços, de acordo com a classifrcação por elas
rlcançada por item, atendendo as condições preüstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da l-ei
no.8.666/93, ki no. ro.5zo/zooz, lri ComplementaÍ no. t21l2oo6 e suas alterações, e em
conformidade com as üsposiltes a seguir:

l.DOOBJETO

1.1 - A presente licitaÉo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, para atender a
Secretaria de Educação do Municipio de São Bernardo - MA, conforme condições e
especificações constantes nesta Atâ, no Edital e seus anexos.

1.r.r - Este instrumento não obriga aos ÓncÃosTnvuDADES a firmarem contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisi$o do(s), obedecidas
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a prefeÉncia de fomecimento,
em igualdade de condições.

2. ADLsÃo DE oRcÃos NÃo PARTTCIPANTES

z.r - A Ata de Registm de Preços, durante sua úgência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos
públicos, estatais ou ainda de regime púprio que não teúa participado do certame licitatório
mediante preüa consulta ao órgão gerenciador.

z.z - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respecüvos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classifica$o.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contrâtações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade,
a 5o% (cinquenta por cento) dos quanütaüvos registrados na Ata de Registro de Preços durante
sua ügência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
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poderá exceder, na totaüdade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente
do número de ôrgãos não participantes que, desde que deüdamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislaSo ügente.

g. DA CERÊ,NCIA DA PRESENTE ATA DE REIGISTRO DE PRI,ÇOS

3.r - O gerenciamento deste instrumento cabeú â Secretaria de Educação da Prefeitura
Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata tená validade de rz (doze) meses, contados a paúir de sua publica$o no
Jornal Oficial do Estado/MA.

3.g - A SECRETARIA/ÓRCÃOSTENIO.IIES participantes desta Ata de Registro de preços
são: Gabinete do Prcfeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolümento Urbano e Rural; Secretaria Municipal
de Educação; Secretaria Municipal de Administra$o; Secrttaria Municipal de AdministraSo;
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolümento
Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Iázer;

4. DO CONTRATO

4.r - O pr€ço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata
encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM DESCRIçÃO MARCA UND QTD VLRUNT vLR TOTAI,

1 Agucar Refinado - Fardo com 3okg
pacote de r kq

KG 25.2OO R$ 3,u 78B7z,ooR$

2 Adoçante Dietético unidade de 9o ml ZERO-CAL IJND 3o R$ 5,o2 15o,6oR$

3 Àho KC 8óo R$ 19,80 17.o28,ooR$

4 Arroz Branco Tipo 1 - Fardo com go
unidades pacote de r ks

BOM
MÀRANHENSE

KG 31.50o R$ 3,17 99.455,ooRS

5 Bebida láctea de Morango de rooog ITA]ÁC PCI lo.ooo R$ 5,20 52.OOO,OORS

Bebida l,râctea Fermentada -
SAQUINHO de 2oos

ITAI"\C UND 14.OOO R$ 2,19 go.6óo,ooR$

PCT 29.60o R$ 4,o9 R8 r2r.oó4,oo7 Biscoito Cream Cracker - Caixa com
zo unidades pacote de 4oog

TRIGOLINO

8 Biscoito Doc€ - Caixa com 20
unidades pacote de 4oog

TRICOLINO PCT 29.600 R$ 4,o5 RS rr9.88o,oo

TRIGOLINO PCI 4.8oo R$ 4,42 zr.2r6,ooR$9 Biscoito Rosquinha de Coco - calra
com zo unidades pacote de 4oog

PCT 4.8oo R$ 4,48 21.5O4,OoR$1() Biscoito Rosquinha de Leite - Caixa
com zo unidades pacote de 4oog

FORTALEZA

PCT 23.o90 R$ 14,oo R$ 32g.a6o,oo11 Carne de Charque - (Pacote de Soo g) FRIBOI

20.ooo R$ u,ee R$ 359.8oo,ooa2 Carne Moida de Primeira FORT BOI

LT R$ 11,97 23,7oo,60R$13 Cercal Instantaneo (Mucilon de Arroz
e Milho) - I,ATA DE +oog

MUCILON

7.965 R$ 2,53 2().151,45R$14 Crcme de IJite - Caixa com 27
unidades de zoog

ITAI.4C CX

SACHE 9.216 R$ 2,72 25.067,ízRS15 Extrato de Tomate - Caixa com rz
unidades (sachê de z6o9)

QUERO

t6 FeÍão Carioca Tipo r - Fardo com ro
unidades de rks

DONA DÊ KG 14.18o R$ 5,80 82.244,ooR$

t7 Flocão de Arroz - Fardo com zo
unidades de .5oos

CORINGA PCT 7.88o R$ 2,49 19.621,2oRS

18 Flocâo de Milho - Fardo com zo
unidades de sooq

PCT R$ r,s7 37.g66,ooR$

t9 Frango FRIATO KG 20.ooo R$ 9,so RS _=]99lj]!!oo 1
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1.98o
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NORDE§TINO 23.8oo
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20 I*ite Condensado - Caixa com 27
unidades de 39sg

MÁRAJOARA cx 3.915 R$ 4,8o R$ 18.79c,oo

2t I€ite em Pó integral - Fardo com 5o
unidades de zoog

PIRÂCANJUBA PCI 94.500 R$ s,48 R$ 817.860,00

Ijite em Pó Sem Lactose lata de goog SUPRÁSOY I.T 5o R$ r9,9o RS 995,oo
Macarúo Espaguete - Fardo com ro
unidâdes de soos

RICOSA PC'T 37.8oo R$ 9,33 RS a25,874,oo

24 Margarina - Caixa com z4 unidades
de z5og

PRIMOR m t2.600 R$ 2,so

25 Milho para preparo de Munguná -
Fardo com zo unidades de sooq

MARITÁ PCT 12.6oo R$ 3,40 R$ 42,84o,oo

26 Milho Vede - t ATA de 28og SOFRUTA LT 5.625 R$ 1,99 R$ 11.193,75

27 Mistura para Mingau de Tapioca com
Coco - Pacote de r ks

MASTER KG 7.88o R$ $,53 R$ ,.22,376,40

Nescâu em Pó - Câixa com 30
unidades de 38og

BARRA LT 20.7OO R$ 1o,8o RS 223.5óo,oo

29 Ôleo de Soja Refinado - Caüa com zo
unidades de gooml

SOYA LT 7.500 R$ 4,40 R$ 33,OOO,OO

3o Sal Refinado - Fardo com 3o
unidades de r ks

BOM DE MESA KG 4.500 R$ o,90 RS 4.o5o,oo

31 Sardinha em Conserva mm óleo
comestivel caixa com 5o unidades de
1259.

8B LT 27.8oo R$ 3,58 R$ 99.524,0o

32 Tempero Seco completo de 5og DONA CLARA PCT 4.500 R$ o,92 R$ 4.14o,oo

33 Vinagre caüa com rg unidad€s de
sooml

REGINA GARRÂFA 5.o40 R$ 2,30 R$ 11,592,OO

VAI.OR GLOBAL
R$ 2.890.297,52 (dois milhões, oitocentos e üoventa mil duzentos e trinta e

sete reais e cinquenta e dois centavos)

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de
forma fracionada (se necessário) e conforme forcm solicitados pelo setor competente.

S.2 - O prazo máímo para entrega seú diário conforme solicita@o e pedido efetuado pelo
departamento de compras da Secretaria de Fduca@o da Prefeitura Municipal de São Bernardo -
MA.

6. DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATADA

6.r - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por
eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6-2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria de Educa@o da Prefeitura
Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender pmntâmente, bem como dar ciência
mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verifican quando da execuÉo dos
atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fomecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
podeú ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execu@o ou irexecução dos
serviços objeto deste edital e não a eximiú das penalidades a que esta sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

R$ 31.5oo,oo
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6.5 - Comunicâr imediatamente a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal qualquer
alteraSo ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento
de correspondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, preüstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que seú
exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à púpria Prefeitura em câso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuíms causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

ó.9 - Fornecer os produtos, conforme esüpulado neste edital e de acordo com a proposta
apresentada;

6.ro - O atraso na execu@o cabeú penalidade e sanções previstas no item rz da presente Ata.

7, DAS OBRIGAÇÓES DACOIJ|T,i,ATA]ôJ|TE

7.t - Convocar a licitante vencedora para a assinar contrato e retirar a Ordem de Fornecimento
dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empr€sa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a
ser solicitados relativamente ao objeto deste Eütal;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento seú efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
üquida$o e qualquer obriga@o. Esse fato não seú gerador de direito a reajustâmento de preços
ou a atualização monetáúa;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

Z.Z - Fiscalizar a execu@o das obrigações assumides pelo contratado.

S.DOPAGAMENTO

8.1 - O pagamento seú efetuado até 3o dias após a emissão da nota fiscal deüdamente
atestada pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deveÉ indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do
item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço'

8-3 - Câso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolüdas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejei$o,
sendo o pagamento realizado após a reapresenta$o das notas fiscais/faturas.

t>

a.4 - Nenhum paSamento isentaú o FoRNECEDOR/CONTRATADO das
responsabilidades e obrigações, nem implicaú aceitaSo definiüva do fomecimento.

suâs



8.5 - O Contratante não efetuaú pagamento de ütulo descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intêrmédio da operaçáo de
"factoring";

8.6 - As despesas banciírias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Conhatado.

9. IX) REAIUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de ügência da presente Ata,
admitida a reüsão no caso de desequilíbrio da equação econômico finaneeira inicial deste
instrumento a paúir de determina$o municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

P Roc Ess0_2olgr]ct2g__
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9.2 - Os pr€ços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados
no mertado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o prtço rtgistrado seja superior à módia dos preços de mercado, a Secretaria de
Educa$o da Prefeitura solicitaú ao fornecedor, mediânte correspondência, reduSo do preço
registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Secretaria de Educação da Prefeitura
podeÉ rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação ügente, e pelo preço da primeira,
as demais emplesas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e
nova ücita$o em caso de fracasso na negociaÉo.

9.S - Será considerado eompatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. IX) CANCEI.{MENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;S

ro.1 - A pr€sente Ata de Registro de Preços podeú ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Editâl e nessa Ata de
Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administuativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da
lÁ8.666/%i

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisi$o/pedido dos Produtos
decorrente deste regisfuo;

d) os preços registrados se âpnesentarem superiores aos praücados no mercado;

e) por razôes de interesse público deüdamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

1o.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por
correspondência, a qual senájuntada ao pmcesso administrativo da presente Ata.

ro.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endercço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicaSo no Jornal Oficial do Estado/MÀ considerando-se cancelado o preço
registrado a paúir da última publicação.

I

I
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ro.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiüdades do
Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeifura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, podeÉ suspender a sua execu@o e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

ro.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

rr,r - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraSo, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Ata de Registros de Preços.

12, DAS PENAITDADES

rz.r - O descumprimento injusüficado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o câput e §§ do art. 86 da tei 8.666194, incidentes sobre o
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até o5 (cinco) dias, multa de oz% (dois por cento);

b) a partir do 60 (sexto) até o limite do roo (décimo) dia, multa de o4% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecu$o total da obúga$o a partir do rro (decimo primeiro) dia de
atraso.

12.2 - Sem prcjuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da ki 8.666/gS, pela
inexecu$o total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da
Secr€târia Municipal de AdministraSo podeú, garantida a préüa e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de até ro% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

rz.3 - Se a adjudicaúria lecusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apr€sentar situa$o regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até ro% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão tempoúria de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de São Bemardo, por prazo de até oz (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
MunicipaL

r2.4 - A licitante, adjudicatária ou contratadâ que deixar de entregar ou âpr€sentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execu$o de seu objeto,
não mantiver â propostâ, falhar ou fraudar na execuSo do contrato, compoúar se de modo
inidôneo ou cometer fraude frscal, garanüda pÉüa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São

Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual

ro.4 - A solicita$o do fomecedor para eancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pela Prefeitura, facultando.se a esta n€ste caso, a aplicaSo das penalidades previstas no
Edital.

peúodo, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
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rz.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de r% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-
the-á concedido o prazo de oS (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encamiúados ao órgão competente parâ que seja inscrita na divida ativa do Municipio,
podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.ó - As multas preüstâs nesta seção não eximem a adjudicatríüa da repara$o dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Conhatada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intima@o por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o
respectivo valor seú descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de
Âdministra$o, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscri@o em Divida Ativa e execu$o pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade cabera recumo, no prazo de o5 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da inümação, podendo a Administra$o reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la deüdamente informada para a aprecia$o e decisão superior, dentro do mesmo
pra/zo.

8, D|OS ILICITOS PENáIS

$.r - As infrações penais üpificadas na LÉi 8.666/93 serão objeto de pmcessojudicial da forma
legalmente preüsta, sem prejuízo das demais cominações âpliúveis.

Í4. DO,S RECTIRs0S ORÇAM ENTÁRIOS

r4.r - As despesas decorrentes das contratações oriundas da pr€sente Ata de Registro de Preços,
corr€rão à conta de dotação orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a

aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

, 5. DAS D ISP()S IÇÕ ES EÍNáIS

$.1 - As pârtes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fiz€rem necessárias seÉo registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, juúdica e decisão superior o Edital de
Pregão Presencial para Registro de Preço no. oo3/aor9 e seus anexos e as propostas das
licitantes classifi cadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do pr€sente registro para qualquer
operaSo financeira, sem preüa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

ró.r - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os

casos omissos, que não puderem ser resolüdos pela üa administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estârem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e

forma para um só efeito legal, ficando uma üa arq
do Art. 6o da tei 8.666/93.

uivada da sede da CONTRATANTE, na fo
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SAO BER'{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 1-88

PM . FOIHA NO

PROCE§§O:Dz oL/
MOD!,LIt)ADE

VIST'l:

- MA, 15 de fevereiro de zor9.

Sâmia
RG: o1ó$i4552oo1-2
CPF.44Z.o}7.243-9r.

Secretária de Educação

Empresa com Preços

TESTEMUNTIAS:

CPF

CPF

O LTDA
CNPJ no. 1r.t41.766 / ooot-4t

Adelman Gonçalves Passinho,
CPF no. 968.o5ag7g-49
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