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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMIN

CONTRATO N" 029/2022.

STRATIVO N° 021/2022

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE

SI O l^UNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITãÓ/MA E EMPRESA KAROLINE ; costa
SILVA-ME, NA FORMA DA ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de um ladc

com sede administrativa situada à Rod. BR

o Município de São Domingos do Azeitão/MA,

230, KM 212, S/N, Ceiitro, São Domingos do

Azeitão - MA, inscrito no CNPJ/MF: 0l|.612.333/0001-34, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,

casado, portador do CPF n° 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente

"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica KAROLINNE COSTA SILVA-ME,

com endereço à Rua da Assembléia, SN, Bairro Centro, CEP 65888-000, na cidade de São

Domingos do Azeitão, Estado de Mai-anhão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 35.271.465/0001-61,

neste ato representada pela Sra. KAROLINNE COSTA SILVA FERREIRA, brasileira,

portador do documento RG. iT. 042820372011-3. e CPF. n". 609.453.773-47, doravante

designada simplesmente "CONTRATADO

Contrato, nos termos da Lei Federal n°

>(A)"; e,.

8.666/93

aplicáveis à espécie, e EDITAL DE CARTÁ CONVITE n" 001/2022, autos do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 021/2022, sujeitando-se mediante as cláusulas e condições a seguir
delineadas;

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada; pára ò
fornecimento de fardamento escolar paraj atender as necessidades de todas as unidades
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, na fofnía e nas condições

estabelecidas no Termo de Referência/Projetó Básico.
1.2 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com
perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado Edital do CARTA CONVITE

001/2022 e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais documentos é.

outros gerados até a assinatura deste Contrato a fazerem parte integrante deste instrumento,
para todos os fms de direito. . .



w

vnzp EtTUn A D G

SÃO DOMIMCOP líO

PAr?A 0f?gsceí? COM libbp.dadu

ÍTEIVI aÃ'DêscriçÁõ • c TA1VIANHQ7-
■  -.'TÍDAÍÜE' /' {)l V\l.

\ Aí.

I MI lôrM

1

SHORT INFANTIL. Short em Malha Heianca Colegial
cor Verde com cós rebatido com 3 costura com elástico de

35cm, com 01 víeis nas laterais na cor amarela, com dois
bolsos tipo faca na frente do short, acabamento em dray
com logomarca da administração na perna esquerda na
parte superior em Pintura Silk Screen. Composição da
Malha: 100% poliéster ou poliamida. Tamanhos Variados.

2 a 5 anos 169 R$24,00, ;  ;R$4.p56,00

2

SHORT-SAIA INFANTIL. CAMISETA: Short Saia

em Malha Heianca Colegial cor Verde, com cós rebatido
com 3 costura com elástico de 35cm, com 01 víeis na

lateral direta até a parte de baixo na cor amarela,
acabamento em dray com logomarca da administração
do lado esquerda na parte inferior em Pintura Silk Screen.
Composição da Malha: 100% poliéster ou poliamida.
Tamanhos Variados.

2a5anós: 189 R$27,pO ' A$5.103,00

3

C.AMISET.A: Camisa Gola Redonda, em ribana rebatida

na cor branca. Malha PV na cor Branca, na frente com
logomarca da administração municipal e as costas brancas
com 0 nome da instituição escolar em pintura silk screèn.
Composição da Malha: 67% Poliéster e 33% Viscose,
Gramatura: I78gi7m^. Tamanho Variados.

PPao:XG 2.000; R$23,00 R$46.000,0Ó.

4

CALÇA: Calça em Malha Heianca Colegial cor Verde
com cós rebatido com 3 costura com elástico de 35cm,
com 01 víeis nas laterais na cor amarela, com dois bolsos

tipo faca na frente da calça, acabamento em dray com
logomarca da administração na perna esquerda na parte
superior em Pintura Silk Screen. Composição da Malha:
100% poliéster ou poliamida, Tamanhos Variados.

PP ao XG 1.660 R$40,00 R$66.400,00

Vàior Total ;R$ 121.559,00

CLÁUSULA II - DA QUANTIDADE e ESpCIFICAÇÕES
2.1 O objeto do presente Tenno de Referência será recebido a cada solicitação de
fornecimento pelo Munieípio de São Domingos do Azeitão/MA eni prazo não superior a .05
(cinco) dias após recebimento da ordem de fornecimento. .

2.2 Os quantitativos dos materiais declinados na Planilha abaixo são ..meramente estiniativos

de consumo e serão utilizados de acordo com as necessidades da Administraçãóusendo o

quantitativo definido pela Administração Municipal, mediante Ordem de: Fornecimento :

emitida no momento da aquisição dos produtos;

2.3 Os produtos deverão ser entregues dentro das normas legais ;estabelècidas; obsei*vados

prazo de validade ou data máxima de utilizaçjão e adequado estado de conservação, ;
2.4 A Administração Municipal rejeitará np todo ou em parte os produtos que estiverem em

desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de

imediato, sem qualquer ônus adicional a mesina.

2.5 Cada item cotado deverá obrigatoriamente citar a marca do produto. No ato de entrega

dos produtos a marca citada na proposta Inão poderá ser substituída, exceto por motivo;
justificável e com a prévia autorização do setpr responsável da Prefeitura Municipal.
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2.6 Os materiais serão fornecidos de acordo com os pedidos realizados pela secretaria

requisitante;

2.7 As costuras devem ser bem-acabadas de modo a impedir que o tecido desfie.

2.8 As peças deverão ter etiquetas nos bcais convencionais com indicação do tecido, 7

composição, marca da confecção, tamanho dq manequim.
2.9 As casas dos botões deverão ser feitas de modo a impedir rorhpimento do tecido çm
máquina tipo caseadeira industrial.

CLÁUSULA III - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1 O prazo de entrega dos bens será de no máximo 15 (quinze) dias e. eOntar do

recebimento da Solicitação de Compras, entregue na sede da Prefeitura Munieipal, no horário

de 8;00hs às 12:00hs.

3.2 A entrega deverá ser realizada em dia útil, êm horário comercial.

3.3 Os bens serão recebidos provisorianJente, no prazo de 05 , (cinco) dias Ãiteis, pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscailização do. contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade eom as espLòificações Constantes neste Projeto Básieo e na
proposta.

3.4 Os bens poderão ser rejeitados, no toio ou em parte, quando em desaeordo eom as

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da eontratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades.
3.5 Na hipótese de a verifieação a que se refere o subiteiii anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, eónsumando-se o recebimento definitivo no dia

do esgotamento do prazo.
3.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto hão^ exclui a responsabilidade da:
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DAÇONTRATÁDA

4.1 Caberá à CONTRATADA:

a) A aceitar nas mesmas condições coi|jtratuais, os acréscimos, ou suprèssões que se
fizerem necessários na exeeução dos produtos, até o limite de 25% (vinte é cincò por centò) 7/
do valor inieial atualizado do contrato; i ■ : '

a.l) As supressões que exeedam esse limite serão objeto de acordo celebrado: éntre as

partes contratantes, na forma disposta no paingrafo 2°, inciso II, dó artigo 65,. da:Lèi n°

8.666/93 e suas posteriores alterações;
b) Manter durante toda a exeeução do contrato, as informações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;
c) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições
legais estaduais e federais inerentes;
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d) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

e) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às

reclamações sobre seus produtos.

f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega dos

produtos, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciárips, fiscais e; comerciais V

resultantes da execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes. ,

g) Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiUdade f

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, conforme disposto no aít. 55, inciso XIII, da Lêin°. 8.666/93

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecirhento dos

produtos. :

i) Comunicar, por escrito, à Contratante^ qualquer irregularidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessários.

j) Entregar os produtos em embalagens resistentes, que proporcione sua integridade até o

uso; com data de validade nas condições estipuladas no termo de referência, observadas as

normas legais.

k) Substituir os produtos entregues em desconformidade com as normas do Edital

especificamente nas condições definidas no T/ermo de Referência, ANEXO I do Edital.

1) A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução, conforme o ail. 69 da Lei n° 8.666/93; .
m) A Prefeitura Municipal de Uruçuí/PE npò aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DAÍ CONTRATANTE "

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:

NTRATADA possa executar o enfrçga dos bensa) Proporcionar condições para que a COI

dentro das normas estabelecidas no contrato;

b) Designar profissionais, paiu, na qualidade de fiscal, acompanhar, p fornecimento objeto
do contrato; ! ^
c) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução, das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, preppstos ou emprçgados da
Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados;

d) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocon-a
durante a execução; a/C

e) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
Obrigações Contratuais; |
g) Receber e conferir o objeto;
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h) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
i) Prestar as infoimações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada;
j) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da Contratada, até a completa regularização.
k) Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme õ artigo 29, iricisos III, IV :
e V, da Lei n° 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;
1) Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentáres cabíveis, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas eláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os dispositivo^ nomiativos vigentes;

dia 31/12/2022, contados do(a) assinatura do
k da Lei n° 8.666/93.
unilateral de, á qualquer momento, rescindir o

Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores. i
6.4 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante prévia notificação escrita, com ante|cedência mínima de 30 (trinta) dias.
6.5 Havendo pendêneias e/ou trabalhos ein execução, as partes definirão, através de uiri
Termo de EnceiTamento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das
pendências.

6.2 A vigência do Contraio será até o
contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1
6.3 A Administração reserva-se o direito

CLAUSULA VII - DO VALOR CONTRATUAL

7.1 Pela execução do contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o válor
global de RS 121.559,00 (cento e vinte e uih mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais), que
será pago mediante o fornecimento dos bens.
7.2 No preço estipulado nesta cláusula já se enconti-ain computados todas as taxas : e
despesas intrínsecas a execução do objeto|, sejam de ordem administrativa ou de ordem
trabalhista com pessoal de sua contrataçãp necessária à execução do objeto contratual,
inclusive os encargos relativos à legislação trabalhista e as despesas com locomoção,hospedagem e alimentação para a assessoria jsstensiva diária, semanal e mensal.
7.3 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos
legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais.
quando ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, dé comprovada
repercussão nos preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, confonne q :
easo.
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CLÁUSULA VIII - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 P/

8.1 O pagamento do fornecimento de que trata este Projeto Básico será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado çmitii; ,notas

fiscais/faturas de acordo com o fornecimeinto realizado, com pagamentos efetuados na ,
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega, dq fáturamento,
mediante a apresentação de Nota fiscal. f

8.2 A empresa areará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indii-etaj
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos

materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais,; despesas
administrativas, tributos e demais

serviços/fornecimento do objeto deste contrai

8.3 Nenhum pagamento será efetuado

necessários , à prestação dosencargos

■ IO.,

á empresa, enquanto houver pendência de

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. Nesta hipótese, o prazo para

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. ^

8.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a

CONTRATADA para as devidas eoiTcições, Nesse caso, o prazo paia pagamento começará

a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

8.5 O pagamento de qualquer Nota Fiscal, referente ao cumprimento do contrato

apresentada pela CONTRATADA será suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de

exercer outras prerrogativas, ficando o mes|mo retido até que a GONTRATADA atenda á
cláusula infringida, nos seguintes casos: ' f

a) Falta de apresentação do relatório pos serviços executados, quando, for o caso;
b) Não cumprimento de alguma obrigação prevista neste ou ha legislação vigente,;

c) Paralisação dos sei-viços por culpa

8.6

da CONTRATADA.

Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado Ó seguinte procedirnento:
a) A multa será descontada no valor lotai do respectivo contrato; e j
b) Se o valor da multa for superior ao valor (levido pelo objeto, fespòndera o
contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventiialrnente devidos
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.7 Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não teiilaa de alguma foirna

concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde á data limite fixada

para pagamento até a data coirespondente ao efetivo pagamento da parcela. Os, encargos

moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmiila:

EM = N X Vp X (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, conta!dos da data limite fixada para pagamento e a data ;
do efetivo pagamento; !
Vp = Valor da parcela em atraso;

6
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I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100

CLÁUSULA IX - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições préyistás neste
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25%
(vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto nó ártf65, da Lei n° 8.666
de 1993. ■ X : y:'.; . ' . .'X.

9.1.1 As supressões que excedam esse limite serão objeto de. acordo celebrado entre, as
partes contratantes, na forma disposta po parágrafo 2°, inciso 11, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO: E. FISCALIZAÇÃO DA^ EXECUÇÃO
DO CONTRATO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.664 de 1993, ádrá designado representante para
acompanliar e fiscalizar a entrega dos bens, àriotarido em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinandoj o que for necessário à regularização de, falhas ou
defeitos observados. j
10.2 A fiscalização de que trata este itern não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícioS iredibitórios, e, ria ócorrência desta, não implica
em coiTesponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei iT 8.666, de 1993. X x
10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas ás ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, :bem como o noirie dos
funcionários eventualmente envolvidos, deteiminando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encamirihaiido os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
10.4 O Fiscal do presente contrato será o Senhor Igòr Miranda Grangeiro.

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES

11.1 No caso de inexecução parcial ou total do, objeto do contrato, a Prefeitura Múriicipal de
São Domingos do Azeitão/MA aplicará as sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal
n. 8.666/93, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, ficando á mesma sujeita airida a
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, por Um período
não superior a dois anos; |
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a



PUEr-tui r M r? A D

í' . SÃO DOfwliMCOS POli.

PARA CRESCER CÔ?^ LIBERDADE

reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Adrriinistração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada; ■ ■ .

d) A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será

calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE,
observando os seguintes percentuais: ■

d. 1) de 0,3%, por dia de atraso até o limite de 10 dias;

d.2) de 0,5% por dia de atraso a partir 11° dia, até o con'espondente 15 dias; e ;

d.3) de 1,0% por dia de atraso a partir dó 16° dia, até o limite de 30 dias, o qüal findo a
CONTRATANTE rescindira o contrato. ^

e) Será aplicada multa de 2 % sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:
e.l) Executar objeto em desacordo com o Termo de Referência/Projeto Básico, normas

técnicas, independente da obrigação de fazer as correições necessárias, as suas expensas; e

e.2) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,,
imperícia, dolo ou má fé, venlia a causar danos a CONTRATANTE ou terceiros,
independente da obrigação da CONTRATkoA em reparar os danos causados.

Subcláusula primeira: As multas incidirão sobre o valor total contratado.

Subcláusuía segunda: A PREFEITURa| MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO/MA, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se ó direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer

notificação judicial ou extrajudicial.
Subcláusuía terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas
sem prejuízo das cominações estabelecidas nk Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA XII - DOS CASOS OMÍSSds ̂

12.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os

chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do

Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei h° 10.520,

de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Lei n° 8.666/93 e suas alterações, apliçando-lhe,

quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Conhatos estabelecidos

na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA XIII - DA VINCULAÇÃC
ANEXOS

) DA PROPOSTA E.AO EDITAL E SEUS^

13.1 Este contrato fica vinculado ao Edital de CARTA CONVITE 001/2022 è seus anexos,

bem como à proposta de preços da CONTRATADA, os quais passam a integrar este
instrumento contratual. '
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CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão -
MA classificada conforme abaixo especificado:

02.04.12.122.02.2.014 - Manut Func da Sec de Educação
CNPJ: 06.085.113/0001-13 j
Ficha 98 - 3390.32.00 - Mat. Distrib. Gratuitk
Fonte: 01.00.000000

CLAUSULA XV - FORO

15.1 As partes elegem do Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do
Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, pai-a
dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes dó presente contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas é contratadas, após lido e achado conforme, as
partes, a seguir, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para
um só efeito, cujo instrumento ficará arquivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE,
empresa e processo licitatório referente ao CARTA CONVITE 001/2022, nos termos do
Artigo 60, da Lei n° 8.666/93.

São Domingos do Azeitão (MA), 30 de março de 2022.

■ ■ r, ■

. LOURIVAL LEApBROfc^S SANTOS JÚNIOR"
Prefeito Municipal

KAROLINNE COSTA SILVA-ME

CNPJ/MF sob 35.271.465/0001-61

KAROLINNE COSTA SILVA FERREIRA
CPF. n". 609.453.773-47

!
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