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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

PRIMEIR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 34/20La

Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento, que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, Estado de
SeTgipe, e COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI - EPP
decorrente do Pregão Presencial no O2/ZOLB

PREÂM BU LO

1. DAS PARTEs ES EUS REPRESENTANTES

.CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CON DICõES DE PAGAMENTO (Art. 55, iNCiSO ÍII,
da Lei no 8.666/93)

Os gêneros alimentícios serão fornecidos nos preços e quantidades constantes na planilha a seguir,
perfazendo o presente termo um valor total de R$ 483.872,60 (quatrocentos e oitenta e três mil
oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos

ITE IY PRODUIO [l ARCA QTD.
ADITADA

V, TOTAL
FINAL (R$)UNID

PERCENT
("2")

24,990/o

U NIT
(R$)

V. TOTAL
INICIAL

(R$)
QTD

5.041,5 5Fabise 427 6,?.91,2P

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04, tocatizado
à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro,

.- advogado, portador do RG no 3.277.1,29-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e
domiciliado em Areia Branca/SE, do outro lado, a empresa COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI,:
EPP, inscrita no CNPI sob o no 28.922.056/0001- 12, estabelecida na Avenida K, no 481, Conj.
Marcos Freire III, Nossa Senhora do Socorro/SE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato,
representada pelo Sr. JOÃO LUIZ SILVA MARQUES, portador do R.G. no 579.O24 SSP/SE e do
CPF no 266.600.595-04, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
processo licitatório pregão presencial no 02/2018, com fundamento no artigo 24, inciso lV, c/c
com o art. ?6, paágrcfo único, todos da Lei n" 8.666/1993 e, também, pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA I. Do oBJETo

O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo do objeto contratual em aproximadamente
18,46% (dezoito vírgula quarenta e seis por cento), conforme justificativa apresentada, previsãcr
legal do Art. 65, I, "b" da Lei no 8.666/93, bem como no quan-to disposto no referido Contrato no
34l2OtB, em sua CLAUSULA DÊCIN4A TERCEIRA DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS.

CLÁUSULA II - DAS CLÁUSULAS ALTERADAS:
A claúsula terce'rà pdssará a vrger com a seguinte redaçào:
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polietileno ou de folha de
flandres, íntegro, resistente,
vedado hernreticamente e llmpo,
contendo 4009 de peso líquido. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informaÇão nutricional, número
do lote, data de validade,
quantidade do produto e número
do registro. O produto deverá
apresentar validade minima de 01
ano a partir da data de entrega.
Entregar em caixa com 24
unidades de 400

BISCÔITO SALGADO TIPO CREAIY

CRACKER (EMB. com 400G) - O
produto deverá conter farinha de
trigo enriqueclda com ferro e
ácido íóllco, açúcar, qordura
vegetal, nrargarina. extrato de
malte. soro de leite em pó,
amido, sal refinado, Fermento
biológico, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de so]a,
aromatizante. O produto contém
glúten. Deverá ser acondicionado
em saco plástico transparente
fechado hermeticamente. Deverá
constar impresso na embalagem,
de forma legível, a composição,
os dados do fabricante, data de
fabricação e a píazo de validade
no recebimento correspondente
a, no minimo,06 meses a partir
da data de fabflcação. Entregar
em caixa de papelão, fechadas
com fita adeslva, com 20 pacotes
de 40
BISCOIIO SALGADO TIPO CREAM
CRACKER INTEGRAL (EI'l8, com

u t'1 K Írmo 560 1,95 0 0,00% 1.092,00

2.432 2,39 5.412,44 608 25,OOo/o

AMIDO DE MILHO ( EM BALAGEM
El'4 CAIXA DE PAPELAO com
200G). Deverá constar na
embalageÍn, de forma legÍvel, a
composiÇão, os dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de vôlidade 12 (doze)
meses a partrr da data de
entrega. Entregar em caixa de
papelão, Íechadas com fita
adesiva, com 12 unidades de

BEBIDA LACTEA COM POLPA DE
FRUTA, RESFRIADA, SABOR
MORANGO, EI4BAI.AGEM
PLASTICA DE 1L - O produto
deverá ser embalado em sacos
plásticos íntegros,
hermeticamente fechados,
contendo 01L. Deverá constar na
embalagem, de forma legível, a
composição, os dados do
fabricante, data de fabricação e o
prazo de validade no recebimento
correspondente a, no mínimo, 1/3

razo total de validade

1

I

do

2

LT Fontini

PCT 2,23 u.ao7 ,20 r.660 25,OOo/a11

80 4,00 0

7 .265,60

18.509,00

12
400G o J)roduto deve conter

PCT V tarella
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farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, fibra de trigo
ou farelo de trigo, açúcar,
gordura vegelal, soro de leite em
pó, emulsifrcante lecitina de soja,
amido de milho, sal refinado,
fermento broló9ico e fermento
químico, bicarbonato de sódio e
extrato de malte. O pÍoduto
contém glúten. Deverá seÍ
acondicionado em saco plástico
transparente fechado
hermeticamente. Deverá constar
ampresso na embalagem, de
toÍma legivel, a composição, os
dados do Fabricante, data de
fabricação e o prazo de validade
no recebirnento correspondente
a, no minimo,06 meses a partir
da data de Fabrícação. Entregar
em caixa de papelâo, fechadas
com fita adesiva, com 20 pacotes
de 4009 Deverá constar
impresso na embalagem, de
forma leqível, a composiCão, os
dados do Fabricante, data de
fabricação e o prazo de validade
no recebinrento correspondente
a, no mínrrno,06 meses a partir
da data de Íabrica o
CAF ÍORITADO E IYOIDO
(PACOTE COM 250G) - Deverá
ser apresentado em embalagem
plástica aluminizada,
hermeticamente fechada por
termossoldaqem na vertical e na
horizontai com peso líquido de
250 qrarnas. Deverá constar
impTesso na embalagem, de
forma leqivel, os dados do
fabriÇanle, daLa de fabricação e
prazo de valrdade minimo de 12
meses, a parlir da data de
fabricação. Deverá apresentar o
selo de purcza ABIC. Entregar em
fardo de po|etileno transparente
ou caixa de papelão ondulada,
contendo 05 a 10 Kg de peso
ti !do lechado com fita adesiva
CARNE BOVINA DE 1A

QUALIDADE TIPO ACEI\4 SENl
OSSO, CONGETADA (EMB. com
10 15 KG) Deverá ser
apresentada congelada, sem
osso, coÍTr pouca gordura
aoarente, sem pele, embalada a
vácuo em filme de polietileno de
alta densidade com peso de 10-
15 Kq, constando o SIF ou SIE.
Deverá apresentar no rótulo as
informações do prodLrto, marca
do fabr cante, data do
empacotanrento e prazo de
validade. O produto deverá ser
INSPECIONADO PELO
MINISTÉRIo DA AGRICULTURA
(SIF ou SIE). O produto deverá

17 ,50 700,00 0 0,000/oKG Puro

1 19.505,00 2.325 25,OOak16

ter razo de validade nâo inferior
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a 05 Íneses ô contar da data do
empacotamento no momento do
recebimento. O produto deverá
seT transportado em veículos
isotérmicos ou em caixas de
isopor, de acordo com as normas
técnicas da ANVISA. Entregar em
caixa de papelão reforcada de 10
a30k ant a artrcr o
CARNE BOVINA DE 1A

QUALIDADE TIPO ACEM SE14
OSSO, CONGELADA (EM B
10- 15 KG) , Deverá
apresentada congeladô,
osso, corn pouca gordura
apaÍente, sem pele, embalada a
vácuo ern filÍne de polietileno de
alta densidade com peso de 10-
15 Kg, constando o SIF ou SlE.
Deverá apresentar no rótulo as
informações do produto, marca
do fabricante, data do
empacotarnento e prazo de
validade. O produto deverá ser
INSPECIONADO PELO
ulrursrÉnto DA AGRTcULTURA
(SIF ou SIE). O produto deverá
ter pÍazo de validade não inferior
a 05 meses a contar da data do
empacotamento no momento do
recebimento. O produto deverá
ser transportado ern veíCulos
isotérmicos ou em caixas de
isopor, de acordo com as normas
técnicas da ANVISA. Entregar em
caixa de papelâo reforçada de 10
a 30 kq. (cota de ate 25olo, nos
termos dô LC 1,23/06, aft. 4A,

com
seT

sefi)

DA DE 20
PATIN HO,

KG I,1a ster boi

18

49.793,7 5

N\l

inc. III
CARNE BOVINA MÔIDA DE 20

QUALIDADE TIPO PATINHO,
coNGELADA, (E14B./ 500G).
Deverá ser apresentadê
congelada, embalada a vácuo em
filme de polietileno de alta
densidade com peso de 5009,
constando o SIF ou SIE. Deverá
apresentar no rótulo as
informaçôes do produto, marca
do fabricante, data do
empacotamento e prazo de
validade. O produto deverá ser
INSPECIONADO PELO
MINISTERIO DA AGRICULTURA
(SlF ou SIE). O produto deverá
ter prazo de validade não inferior
a 05 nÍlses a contar da data do
empacotanrento no momento do
recebimento. O produto deverá
ser transportado ern veículos
isotérrnicos ou er'rr caixas de
isopor, de acordo com as normas
técnacas da ANVISA. Entregar em
caixa de papelão reforçada de 05
a12 a a rtic
CARNE BOVINA I.4O

QUALIDADE TIPO

I

l

12,85 39.835,00 775 25,OOok1l

4.790 6,10 53.619,00 2.197

732 24,984/o

KG Fortboi

KG 2.930 6,10 17.873,0019
CONGE 5 00G
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Deverá ser apresentada
congelada, embalada a vácuo em
filme de polietileno de alta
densidade com peso de 5009.
constando o SlF ou SIE. Deverá
apresentar no rótulo as
informações do produto, marca
do fabflcante. data do
empacotamento e prazo de
validade. O píoduto deverá ser
INSPECIONADO PELO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(SIF ou SIE). O produto deveÍá
ter prazo dc validade não inFerior
a 05 meses a contar da data do
empacotameôto no momento do
recebimento. O produto deverá
ser transportado em veículos
isotérmicos ou em caixas de
isopor, de acordo com as noTmas
técnicas da ANVISA, Entregar em
caixa de papelâo reforçada de 05
a 12 kg. (cota de até 25olo, nos
termos da LC 123/06, att,48,
inc. lll
CEREAIS PARA ALI IYENTAÇ o

DE 2 30G)
anfantrl, com

INFANTIL COM PROBIOTICO,
MULTICEREAIS (CAIXA COM 12
UNIDADES
íq{rlt cerea
probiótico e nulrientes essenciais
como Zinco, Vrtamina A, Vltamina
C e Ferro de melhor absorção.
Acondrcionôdo em embalaqem
não transparente de 2309,
hermeticamente fechada e
íntegra. Deve constar impresso
na embalagem ou rótulo, de
forma leglvel, as informaçôes
nutricionais, os dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, no qual deverá
constar coÍr no mínimo 05 meses
a partir da data de entrega.
Entregar em caixa de papelão
ondulada, contendo 12 unidades
com 2309, fechada com fita
ades va astrírcada
CORTE DE FRANGO ÍIPO COXA E

SOBRECOXA CONGELADO (EM B.
01-05KG) E a parte da ave
abatrda (coxa e sobrecoxa) em
estabelecllrrento sob inspeÇão
oficial, coÍn idade aproxirnada de
ojto semanas, apresentando pele
completa e ausêncra de: penas,
penugens, perFurações, coágulos,
ossos quebrados, partes faltosas,
queimaduras por congelamento,
bolores e lImo na superfÍcie. Deve
apresentar coloração normal e
uniforme, evisceração completa,
escaldamento normal e gordura
não rançosa. O produto não
deverá cofter presença de
cristais de gelo. Deverá ser
apresentada congelado, embalado

CX 96 26,4O 0 0,000/o

5,50 53.130,00 25,00 0/oKG Granjeiro 9.660

2.57 2,AO

a vácuo eÍrr f rne de olletileno

66.412.sA

Fortlon ,rrr-l
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&r,ri

de alta densidade com peso de 01
a 05K!1, constando o SIF ou SIE.
O produto, oa entrega, deverá ter
prôzo de validade não inferior a
05 meses a contar da data do
eínpacotamento. O produto
deverá ser transportado em
veiculos isotermicos ou em caixas
de isopor, de acordo corn as
normas tecnicas da ANVISA.
Entregar em caixa de papelão
reforçada de 15 a 20 kq. (ampla

21

26

CORTE DE FRANGO TIPO COXA E

SOBRECOXA CONGELADO ( EIIIB.
01-05KG) E a parte da ave
abatida (coxa e sobrecoxa) em
estabelecinlento sob inspeção
oficial, com idade aproximada de
oito semanas, apresentando pele
completa e ausência de: penôs,
penugens, perfuraÇões, coágulos,
ossos quebrados, partes faltosas,
queimaduras por congelamento,
bolores e limo na superfÍcre. Deve
apresentar coloração normal e
uniforme, evisceração completa,
escaldaÍneílto normal e gordura
não r.rnçosa. O produto não
deverá conter presença de
cristars de gelo. Deverá ser
apresentadô congelado, embalado
a vácuo ern filrne de polietileno
de alta densidade com peso de 01
a 05K9, constando o SIF ou SIE.
O produto, na entrega, deverá ter
prazo de val dade não inferior a
05 meses a contar da data do
empacotamento. O produto
deverá ser transportado em
veículos isotérmicos ou em caixas
de lsopor, de acordo com as
norrnas técnrcas da ANVISA.
Entregar em caixa de papelão
reforçada de 15 a 20 kg. (cota de
até 25olo, nos termos da LC
121q6- ar l. 19-r

rtic

25,0090 22.131,5í)

3.700,o0

uldo de L0
FILE DE TlERLUZA CONGELADO
(EMB. 05 A 1oKG) - File de peLxe

FARINHA DE IYILHO FLOCADA
(ElvlB. corn 500G) - Alimento
obtldo a partir de grãos de milho,
desgermrnados e submetidos aos
pTocessos de maceraçâo,
secagem, moagem, peneiração e
laminaÇão adequadas, obedecidas
às boas práticas de manufatura.
Deverá ser enriquecida com ferro
e ácrdo fólico. O produto não
contém qlúten. Deverá ser
acondicionada em embalagem
hermeticamente Fechada, com
peso líquido de 500 gramas.
Entregar em Fardo de polietileno
tTansparente fechado com fita
adesiva plastificada com peso

k9 -1_s,!9,

nc. lll

qi!!t cqllqgliylrl pqqida l

KG l"l a ra té 1.600

KG

5,50 1t ,710,OO 805KG Granjeiro 3.220

1,85 2.960,00 400

24.444,O024.440,00 0

25,OOa/o

0,000/o31
eil
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através do Íatiamento paralelo à
espinha dorsal do peixe fresco,
sem a presenÇa de ossos. Tipo
fale de peixe Nlerluza, cortes
congelados, íntegros, limpos,
eviscerados, manipulado sob
rigrdas condrções de higiene,
livres de espinhas, pele,
cartilagem e resíduos de vísceras.
O produto deverá apresentar-se
com todo o frescor da matéria
prima convenlentemente
conservada; deveré estar isento
de toda e qualquer evidência de
decomposição, manchas,
coloraÇão distrnta à normal para a
espécie considerada. Deverá
ôpreseftar odor, sabor, cor e
textura característico do produto.
Deverá sequir os padrões que
estabelece a RISSPOA / Pattaria
MAPA No 185 de 1,3/05/1997. O
produto deverá ser transportado
em veículos lsotérmicos ou em
caixas de rsopor, de acordo com
as normas tecnrcas da ANVISA.
Deverá constar impresso no
rótulo do produto, de forma
legível, data de empacotamento,
prazo de validade, no do registro
do órqão fiscalizador, no do lote,
data de valldade de no mínimo 03
meses a contar da data de
entr ado roduto
IOGURTE SABOR ITORANGO,
RESFRIADO (EMB. com 011) -
Leite fermentado adicionado ou
não de outras substâncias
alimentícias, obtido por
coagulaçâo e diminuição do pH do
leite, ou leite reconstituído,
adicionado ou nâo de outros
produtos lácteos, po.
fermentação láctlca medlante
ação de cultrvos de
microrganismos específicos. Estes
mrcrorganlsmos especíFicos
devem ser vráveis, ôtivos e
abundantes no produto final
durante seu prazo de validade. O
produto deverá apÍesentar em
sua composiçãor leite integral
e/ou leite integral reconstituído
adicionado de polpa de fruta
sabor moranqo, podendo conter
outros ingredientes que
enriqueçam o produto e
pe.mitrdos por legislação. O
produto deverá ser embalado em
sacos plástrcos íntegros,
hermetrcamente fechados, ou em
garrafas plásticas íntegras,
contendo 011. Deverá ter
validade míniÍna de 30 (trinta)
dias a partir da data de
fabricação, sendo que no
momenlo da eÍrtrega este prazo

LT Fontini 6.421,60

rá ser inferior a 20
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(vinte) dias. A temperatura no
momento da entrega não poderá
ser superior a 10oC. Deverá
apresentar registro no órgão
coTt) eterrte
LEITE DE COCO COM 15OlO DE
GORDURA (ÊARDO com 12
GARRAFAS DE 5OOML) - PíodUto
a base de leite de coco natural,
concentrado, açucarado, obtido
do endosperma do coco,
procedente de frutos sâos e
maduros, rsento de sulidâdes,
parasitas e larvas
aspectos cor, cheiro
próprros. Deverá
acondicronaclo ern garrafa plástica
integra com 500mL. Deverá
constar rmpresso no rótulo, de
forma legível, a composição, os
dados do fabricante, data de
tabricaÇão e o prazo de validade
de 12 (doze) meses e no
recebimento correspondente a
113 do üazo total de validade.
Entregar em fardo de polietileno
transparente fechado com fita
adesiva plastificada com 12

arrafas coÍn 500mL cada
MACARRAO DE S MOLA TIPO
ESPAGUETE (EÍ"1B. com500c) E

o produto não fermentado, obtido
pelo eÍnpasto, amassamento
mecânico de farLoha de trigo com
sêmola / seÍnolina de triqo, áquê
e lactato de ferro, adicionado ou
não de outras substâncias
permitidas pela legislação e
submetidas a processos
tecnológicos adequados. O
produto deverá ser acondicionado
em saco plástico traosparente,
fechado hermeticamente. Deverá
constar na embalagem, de forma
legível, a composrção, os dados
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade no
recebimento correspondente a,
no mínimo 0B meses, a partir da
data de fôbrlca ao
I4ILHO PARA N,IUNGUNZA,
CLASSE AI'IARELA
DESPELICULADA, TIPO I (EIVIB,

com 500G) - Acondicionado em
saco plástrco de polietileno
tTansparente, fechado
hermetrcarfente. Sem fungos ou
parasitas rnrcro e nracroscópicos.
Deverá coírstar na emtJalaqem,
de forrna leqível, os dados do
fabricante, a data de fabricação e
prazo de validade no recebimento
coÍrespondente a, no mínimo, 1/3
do razo total de validade

com os
e sabor

5er

33

37

l9

MILHO PARA PIPOCA, GRUPO
DURO, CLASSE AMARELO, TIPO I
(EMB. corr 500G). Aco.dicionado

FD Sergipe 432 27 ,OO 108 25,OOo/o

KG 2.400 2,85 6.840,00 600 25,OOa/o 8.550,úrl

KC Nota 10I 2.000 3,3 5 6.700,00 0 0,000/o

Yoki 176 4,AO B44,BO 0 0,000/o B44,BOKC

6.700,00

em saco plá_.{Lc_o--0.q. lietlleno

,ra-..l 14.580,00
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ESTADO DE SERGIPE

tqunrcÍpro DE ARErA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

transparente, Fechado
hermeticamente. Deve constar na
embalagem, de forma legível, a
composrção, os dados do
fabricante, data de fabricaEão e
prazo de validade no recebimento
correspondeoLe a 1./3 do prazo
total de validade.
SAL REFINADO IODADO, (EMB.
com 01KG) O produto deverá
apresentar-se sob a forma de
cristais brancos com granulação
uniforme, própria, devendo ter
sabor salino salqado próprio, ser
constituído de cloreto de sódio e
adicionado rodato de potássio,
confornre legislação vigente.
Deverá ser acondicionado em
saco polietrleno transparente
fechado hermeticaÍnente. Deverá
constar na embalagem, de forma
legível, a composição, os dados
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade no
receblmen[o correspondente a,
no mínimo, t/3 do prazo total de
validade. Entregar em Fardo de
polietileno transparente
reforçado, bcÍn fechado, com

14

consuÍIo direto,
adicionado depodendo

acidulante
natural e

KG Nota 10

eso L 1.l .r Llo rt. 30 K

NECTAR DE IRUTA ZERO ADI
DE AÇUCAR (El4B. 1L) ' Bebida
não Fermentada, obtida dô
dissolução, ern água potável, da
parte coÍrestível da fnrta,
dest nado ao

ser
ácido cítnco, aroma
ou aroma srntético

idêntico ao natural, edulcorante
artificial: Sucralose/Stevia/
ciclamato sódico/sacarina sódica.
SEM ADIÇAO DE AÇUCARES. Não
deve conter glúten. Deverá ser
acondicionada enr embalagem
tipo tetrapak de 1,0 (um) litro.
Deverá constar impresso na
embalagem, de forma legível, a
composrção, os dados do
fabricante, dala de fabricação e o
prazo de valrdade no recebrmento
correspondcnle a, no mínrmo, 06
meses a partlr da data de
fabricaçâo. Deverá ser entregue
em eÍnbalagem secundária tipo
caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada, de foÍma
que garanta sua resistência a
danos durante o transporte e
armazenamento, contendo
a roxrnradarrrente de 10 a 15L
VINAGRE DE ALCOOL (CAIXA
coM 12 Er,r8. DE 500 ML)'O
produto deverá ter sido
preparado de mosto limpo, isento
de matéria terrosa e de detritos
animais e vegetais. Não deverá
conter substáncias estranhas à

456 0,69 114

4,50 648,00 0

25,OOo/o

0,000/o

CX 13,00

648,00

I

39 3,30374,64
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GABINETE DO PREFEITO

sua composrção normal, exceto
as previstas na regulamentação
do Nlinistério da Agricultura. Não
será pernrtrda a presença de
corantes e conservadores. Deverá
constar na embalagem, de forma
legível, a conrposiEão, os dados
do fabricante, data de fabricação
e OBzo de validade oo
recebimento correspondente a,
no mínimo, 1/3 do prazo total de
validade. O produto deverá ser
acondicionado em garrafas
plásticas, fechadas
hermeticamente por tampa
plástica. com peso líquido de 900
mL. Entregar em caixa de
papelão ondulada contendo de 12
unidades de 900mL, fechada com
fita adesiva.

CLAUSULA III _ DAS DISPOSICOES FINAIS
Permanecem em vigor as demajs cláusulas e condições não alteradas implícita ou explicitamente por
este termo.

E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente Termo em duas vias de igual teor e
para um mesmo fim legal, na presença das testemunhas arroladas abaixo.

Areia Branca/SE,03 de outubro de 2018.
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Contrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Mu

COMERC EIRE . EPP
Co ra

JO o IZ SILVA MARQUES
epresentante Legal
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