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CONTRATO Nº 039/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA 

MOVETRACK RASTREAMENTO E 

MONITORAMENTO LTDA, CNPJ: 25.406.806/0001-05, 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO 

E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA CRO/BA, DE ACORDO COM 

AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO 

E SEUS ANEXOS. 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, situado na Rua 

Soldado Luiz Gonzaga das Virgens nº 111, Edifício Liz Corporate, 13º andar – Caminho das Árvores, 

Salvador - BA, CEP: 41.820-560, inscrito no CNPJ sob o n.º 15.246.655/0001-11, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga, 

cirurgião dentista CRO 5172, CPF: 003.028.768-55, RG: 8633122 – SSP-BA, aqui denominada 

CONTRATANTE e do outro lado, a empresa MOVETRAK RASTREAMENTO E 

MONITORAMENTO LTDA - ME CNPJ: 25.406.806/0001-05, situada na Rua Maria Quitéria, 

137, Sala 202, Juscelino Kubitschek, Barreiras-Ba, Telefone Comercial: (77) 99856-9800. E-mail 

comercial: vitor.castro@movetrak.com.br, neste ato representada pelo Sr. Victor Castro de Jesus, 

Sócio Proprietário, CPF: 047.535.835-03, RG: 1539657540 SSP/BA, aqui denominado 

CONTRATADO, tendo em vista o processo de Dispensa de licitação nº037/2022, autorizado pelo 

despacho constante no processo administrativo de nº 059/2022, resolvem firmar o presente 

CONTRATO, o qual reger-se-á pelas condições constantes no Termo de referência, que integra o presente 

instrumento contratual, como se literalmente estivesse transcrito, pelas cláusulas e condições deste termo 

contratual e em especial à Lei nº 14.133/2021. 
 

1) Dispensa de Licitação n° 037/2022 
2) Processo Administrativo n° 059/2022 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 

veículos, de acordo com as especificações contidas neste instrumento e seus anexos e termo de 

referência. 

 

 CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO  
 

As aquisições correrão por conta dos recursos da Dotação orçamentária, atestada pela Assessoria 

Contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.  

Código de despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 
Pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato, o CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA o valor estimado anual de R$ 4.560,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta 

reais). A contratante somente pagará a contratada os valores efetivamente consumidos, de acordo 
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com sua demanda de instalação de aparelhos de gerenciamento e monitoramento (módulo 

rastreador) nos veículos, obedecidos os limites da Dispensa da Licitação nº 037/2022. As 

solicitações de rastreadores para gerenciamento e monitoramento serão formalizadas através de 

ordem de serviço, com emissão da respectiva nota de empenho no valor correspondente. 

 

§1º – O pagamento dos serviços objeto do presente Contrato será efetuado a vista, até 10 (dez) dias úteis 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que ficará sujeito a conferência. 

 
§2º – Caso haja discordância quanto ao valor consignado no boleto por parte do CONTRATANTE, este 

deverá comunicar, por escrito, à CONTRATADA, ficando suspenso o prazo para o respectivo 

pagamento, até que seja resolvida a controvérsia. 

 
§3º - Ficará garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras e penalizações 

por eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com as compensações financeiras em 

caso de eventuais antecipações de pagamento, de acordo com alínea c do artigo 124 da lei 

14.133/2021. 
 

 CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES  
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado 

à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a 

compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 

de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade superior. 

 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 

execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à 

CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e 

escrita da CONTRATANTE. 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o serviço deste contrato nas condições avençadas e 

da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma, no prazo e nas condições estabelecidas no 

Termo de referência. 

 CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, sendo que, caso 

o contrato seja assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de início da     vigência, a data 

em que o último signatário do contrato assinar. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes deste CONTRATO, garantida a 

prévia defesa, poderá ser aplicada à CONTRATADA as seguintes penalidades, de acordo com 

o artigo 155 e 156 da Lei n.º 14.133/21: 
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§ 1º O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

§ 2º Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

§ 3º As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data em que 

tomar ciência. 
 

 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
 

Este CONTRATO poderá ser rescindido nos termos do artigo 138 da Lei 14.133 de 01 de abril 

de 2021. 
 

 CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
 

O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contrato serão de responsabilidade do setor 

de Almoxarifado através de funcionário designado, a saber, Danilo Santana dos Santos, de acordo 

com o estabelecido no art. 117 da Lei nº Lei 14.133/2021. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO  
 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou 

supressão que se fizer no objeto deste, com base no artigo 124 da Lei 14.133/21.  
 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  
 

 

O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO  
 

 

Este Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, e ainda, conforme 

determina o parágrafo único do art. 72 da lei 14.133/21, deverá ser divulgado e mantido à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial. 
 

 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE  
 

O(s) preço(s) unitário(s) do(s) serviço(s) objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela 

empresa na Dispensa de licitação n° 037/2022, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de 

início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, mantido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses.  
 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133/21, e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

Fica eleito o foro da cidade de Salvador /BA, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes 

do presente contrato. 

 

§ 1º E por estarem justos e combinados, assinam o presente expedido em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das Testemunhas abaixo ASSINADAS. 

 

Salvador/BA, ___ de ____________ de 20____. 

 

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA  

CNPJ:15.246.655/0001-11 

PRESIDENTE  

CRO: 5172 

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 

 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: MOVETRACK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - ME 

CNPJ: 25.406.806/0001-05  

VICTOR CASTRO DE JESUS 

CPF: 047.535.835-03 

RG: 1539657540 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1.1 As atividades objeto deste Termo de Referência, devidamente detalhadas no presente, 

consistirão no rastreamento e monitoramento de veículos do Conselho Regional de 

Odontologia da Bahia – CRO-BA, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos 

rastreadores e a disponibilização de softwares de gerenciamento com acesso via internet. 

1.2 Necessidade de contratação de serviços de natureza continuada a fim de resguardar o bem 

público, buscando controlar com maior efetividade o emprego dos recursos financeiros, 

inclusive em ações de fiscalização do exercício profissional, sem interrupções, utilizando-se 

de um equipamento moderno oferecendo segurança complementar ao seguro dos veículos. 

1.3 A contratada deve instalar nos veículos indicados, sem qualquer ônus para o Conselho 

Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, os aparelhos de gerenciamento e 

monitoramento (módulo rastreador), e fornecer acesso via internet ao aplicativo de 

gerenciamento, por meio do qual se obterá: 

 

a. Hodômetro; 

b. Rastreio de Rotas; 

c. Velocidade média; 

d. Velocidade máxima; 

e. Paradas; 

f. Posição atual; 

g. Posições anteriores; 

h. Distâncias percorridas. 
 

1.4 O funcionamento do conjunto de rastreamento e monitoramento deve ser baseado em 

GSM/GPRS/GPS e/ou via satélite. 

1.5 Deverão ainda ser disponibilizados ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-

BA: 

 

a. Acesso via web configurada por usuário: Uso de login e senha pessoal para acesso por 

usuário; 

b. Informações Online - Apresentação da localização do veículo ou de toda a frota em mapas 

digitais de todo o Brasil com informações de velocidade, localização e estado da ignição; 

c. Ferramentas de localização - Dispor de comandos de identificação, no qual poderá saber a 

data e hora, localização por nomes de ruas e controles avançados apresentando imagens da rua onde 

se encontra o veículo; 

d. Relatórios - Impressão do caminho percorrido pelo veículo com as últimas posições ou 

detalhamento de cada localização. Acesso também ao histórico de até 30 dias do percurso e 

velocidade percorridos; 

e. Discrição - As instalações devem ser personalizadas e sigilosas para evitar a localização dos 

dispositivos. 
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1.6 A instalação dos módulos rastreadores nos veículos deverá ocorrer no município de 

Salvador/BA, na sede deste Regional, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a 

solicitação do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, por meio de Ordem 

de Serviço, de acordo com a demanda, obedecidos os limites da Dispensa da Licitação nº 

037/2022. 

1.7 Serão contratados os serviços para até 08 (oito) veículos, conforme ANEXO A deste Termo 

de Referência. O pagamento ocorrerá de acordo com a real utilização dos rastreadores, tendo 

como base sempre os pedidos encaminhados. 

1.8 O número inicial poderá sofrer acréscimo ou supressão até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor da contratação, obedecendo ao regramento do artigo 65, §1º da Lei 8.666/93. 

1.9 O preço proposto deverá levar em consideração o valor total para 12 (doze) meses de prestação 

dos serviços de rastreamento e monitoramento dos 08 (oito) veículos da frota, no qual deverão 

constar todos os custos relacionados com a disponibilização dos equipamentos, bem como sua 

instalação, frete, retirada, reinstalação, encargos sociais incidentes sobre os serviços, além das 

despesas com o fornecimento de transporte, treinamento, equipamentos e todos os demais 

custos diretos e indiretos porventura incidentes na prestação dos serviços.  

1.10 A partir do custo anual, a proposta deverá fornecer o valor unitário mensal para cada veículo. 

1.11 O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA não pagará custos de instalação 

e retirada dos equipamentos ou outros que venham a incidir na prestação de serviços, devendo 

os mesmos serem suportados pela contratada uma vez que os equipamentos permanecerão 

compondo o ativo da mesma. 

1.12 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da empresa proponente, das 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

2. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 

2.1 Assumir inteira e total responsabilidade técnica e operacional pela execução dos serviços. 

2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referência sem 

a prévia anuência da Contratante. 

2.3 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela Contratante ou pelo 

Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do contrato. 

2.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou instalações da Contratante ou 

de terceiros, independentemente de culpa ou dolo dos profissionais ou prepostos destacados 

para executar a entrega dos produtos/serviços. 

2.5 Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo as prioridades estabelecidas pela 

Contratante, com correção e nos moldes em que previamente forem informados. 

2.6 Manter sigilo de informações, que por qualquer meio venha a ter acesso, referentes à 

Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que pela sua 

natureza não deva ser divulgada. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a 

Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das sanções na esfera 

penal e civil. 

2.7 Comunicar imediatamente ao setor competente, a ocorrência de quaisquer situações 

anormais relacionadas com a rotina de trabalho. 

2.8 Zelar pela qualidade dos serviços executados. 
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2.9 Reportar à Contratante, sempre que necessário, as ocorrências verificadas no transcorrer dos 

serviços. 

2.10 Cumprir e fazer cumprir as orientações gerais de serviços determinadas pela Fiscalização da 

Contratante. 

2.11 Manter durante toda a duração do contrato as condições de habilitação e qualificação. 

2.12 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões necessárias até o 

limite definido na Lei nº 8.666/93. 

2.13 Executar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e outras definidas neste Termo de 

Referência. 

2.14 Substituir qualquer equipamento defeituoso no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

2.15 Os equipamentos e softwares utilizados devem possuir homologação da ANATEL. 
 

3. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

3.1 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à 

Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte da mesma. 

3.2 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas 

no contrato a ser avençado. 

3.3 Propiciar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente 

os serviços contratados. 

3.4 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 

Referência. 

3.5 Notificar por escrito a Contratada, acerca de toda e qualquer irregularidade constatada na 

execução dos serviços. 

3.6 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato. 

 

4. DO PAGAMENTO: 

4.1 O pagamento será proporcional ao cumprimento dos serviços prestados, observando- se o 

seguinte: 

a) O não atendimento de serviços exigidos neste Termo de Referência será passível de 

notificação a empresa, de modo a interromper os pagamentos até a adequada prestação 

dos serviços, sem gerar ônus a este Conselho; 

b) O valor mensal do pagamento será calculado mediante os serviços prestados de acordo 

com valores estabelecidos na proposta de preços, sendo devido somente os serviços 

efetivamente executados no mês, podendo ser calculado o valor pró-rata, se for o caso. 

c) Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

4.2 O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária, até o 10º (décimo) dia útil posterior ao 

encaminhamento da nota fiscal/fatura. 

4.3 A nota fiscal protocolizada pela Contratada deverá ser processada com todos os campos 

corretamente preenchidos e sem rasuras, consignando o número do contrato e tipo de serviço 

prestado, período correspondente e dados bancários para recebimento do crédito. 
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4.4 A nota fiscal apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e 

reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da 

devolução e a da reapresentação. 

4.5 Ocorrerá à retenção ou glosa no pagamento devido à Contratada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, quando esta não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas. 

4.6 Para efeito de cada pagamento mensal a Contratada deverá apresentar, juntamente às notas 

fiscais/faturas: 

a) Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso; 

b) Certidões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas federal, estadual e municipal 

de seu domicílio ou sede, caso não estejam disponíveis no Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF; 

 

5. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1 Durante o período de vigência, o contrato será acompanhado por Gestor e pelo Fiscal da 

Contratante, a ser designado posteriormente, devendo estes: 

a) Promover a avaliação e fiscalização do instrumento contratual. 

b) Atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento. 

c) Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com o 

preposto da Contratada. 

 

6. DA VIGÊNCIA: 

6.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo, no 

interesse da Administração, ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, ficando 

limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses. 

6.2 Anualmente, será realizada a avaliação da continuidade da avença, mediando declaração do 

fiscal do Contrato de que o objeto está sendo executado à contento e realização de pesquisa de 

preço de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 

Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração 

(Lei nº 8.666/93, art.57, II). 

 

7. DO REAJUSTE: 

7.1 Os valores apresentados poderão ser reajustados anualmente, a pedido da Contratada, levando-

se em consideração as variações do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou por outro índice que o venha 

substituir. 

 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

8.1 As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos recursos específicos 

consignados no Orçamento do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, 

Disponibilidade Orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral. 
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9. VALOR DA PROPOSTA DETALHADA 

 Item 
Serviço 

Quant. Mensal Prevista  

(qtd. Veículos) 

Valor 

Unitário  

R$ 

Valor 

Total 

Mensal 

 R$ 

Valor Anual  

R$ 

01 Serviços de rastreamento e 

monitoramento, conforme informações 

constantes deste Termo de Referência. 
08 

 

R$47,50 

 

R$380,00 

 

R$4.560,00 

Valor Global da Proposta  R$4.560,00 

(quatro mil e quinhentos e sessenta reais) 

 

 

Salvador/BA, ___ de ____________ de 20____. 

 

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA  

CNPJ:15.246.655/0001-11 

PRESIDENTE  

CRO: 5172 

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 

 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: MOVETRACK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - ME 

CNPJ: 25.406.806/0001-05  

VICTOR CASTRO DE JESUS 

CPF: 047.535.835-03 

RG: 1539657540 
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