
FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS
 E SERVIÇOS BANCÁRIOS - PESSOA JURÍDICA

ETIQUETA:132611

  PARA USO DO BANCO
 Consulta do CNPJ Código Ag./PAB

38
 Nome da Agência/PAB
ITAITUBA

 N° da Conta Corrente
8377561

 Data de Abertura
18/05/2022

 N° da Conta Poupança Código do Cliente
2714262

 Nome Comercial / Fantasia
PREF MUNIC DE AVEIRO

 1. QUALIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE
 CNPJ
04.542.916/0001-24

 Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

 Faturamento (R$)
0,00

 Capital Social
 Capital Realizado

 Controle Acionário

 N° do Último Registro

 Data

 CEP
68150-000

 Tipo Logradouro
AVENIDA

 Endereço
MARIA PITITINGA DE SANTANA

 Número

 Complemento
PMA

 Cidade
AVEIRO

 Bairro
CENTRO

 UF
PA

 DDD
93

 Telefone
3505-1290

 DDD Fax  E-Mail

 Forma Constituição
Prefeitura Municipal

 Ramo de Atividade
8411600 - Administração pública em geral

 Data Constituição
22/12/1983

DDI DDI

 2. DENOMINAÇÃO DA CONTA
 SIGLA
PM AVEIRO

 Nome da Conta
PM AVEIRO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE

 3. CONTATOS E ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
 CEP
68150000

 Cidade
Aveiro

 Bairro
CENTRO

 UF
PA

 Tipo Logradouro
AVENIDA

 Endereço
MARIA PITITINGA DE SANTANA

 Número
00

 Complemento
PMA

DDD
93

Telefone
35051290

DDDCelular DDDFax

Email

DDIDDIDDI

 4. ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES
Nome CPF / CNPJ Nacionalidade

Data de Entrada (Mês e Ano)  Soc. Limitada Valor Quotas (R$)
Cap. Votante Cap. Total

Soc. Anônima (% s/Cap)

 5. DIRETORES / SÓCIOS-GERENTES

VILSON GONCALVES 357.519.402-53

PREFEITO

1/2017  Sim

Nome CPF

Cargo

Data de Entrada(Mês e Ano) Poder de Representação (Assinalar)
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feiralivro
Realce

feiralivro
Realce



GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA 367.520.102-34

TESOUREIRO

7/2018  Sim

Nome CPF

Cargo

Data de Entrada(Mês e Ano) Poder de Representação (Assinalar)

 6. REFERÊNCIAS COMERCIAIS

 % Compra

Fornecedores  CNPJ (Empresas Nacionais)PaísNome Completo

 % Compra

Clientes  CNPJ (Empresas Nacionais)PaísNome Completo

 7. REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
 Telefone
3415-3436

 Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S.A.

Número do Banco
1

Número da Agência
0754

 DDD
93

 Tipo de Logradouro

 CPF do Titular  Nome Completo

 Data de NascimentoGênero  Estado Civil

 CEP:  Número

 Complemento  Cidade:  Bairro:  UF:

Fone  Celular  E-Mail:

 Endereço:

 PODERES
 EMITIR
 ENDOSAR
 DESCONTAR
 AVALIZAR
 CONTRATAR
 SACAR

CH DUP NP LC OP EMP   ASSINALAR
  Retirar Talonário
  Retirar Talonário
 Solicitar Extrato
 Solicitar Recibo / Quitar
 Substabelecer-C/Reservas
 Substabelecer-S/Reservas

 Poderes Especiais (Especifique): ESTE CAMPO NÃO PODERÁ TER RASURAS, SOB PENA DAS
REFERIDAS INFORMAÇÕES SEREM INVALIDADAS

 8. DADOS DO PROCURADOR(a)

DDD Ramal DDD

Nacionalidade

Nível de Escolaridade

Naturalidade UF

Documento de IdentificaçãoNº do Documento Órgão Emissor Data de EmissãoUF

Validade/Vigência do Instrumento de Procuração:

DDIDDI

 9. TIPO DE CONTA DEPÓSITO (ASSINALAR)

Conta Poupança

X

A Conta Depósito de Pessoa Jurídica é sempre Individual

Conta Corrente
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 10. DECLARAÇÃO DE ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFAS PARA CONTA
CORRENTE

Não aderir a Pacote de Serviços X Aderir a Pacote de ServiçosTipo: ISENCAOPJ
Ao não aderir a Pacote de Serviços, o CLIENTE é ciente de que poderá utilizar Serviços e Tarifas
individualizadas.
Ao aderir a Pacote de Serviços, o CLIENTE é ciente de que as regras e condições de utilização de
Serviços e Tarifas estão disciplinadas nas Condições Gerais e no Termo de Adesão ao Pacote de
Serviços.
 11. COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO
Deseja receber informações e comunicações através de meio eletrônico?

Sim
Quais?

Telefone/Celular/SMS E-mail
Outros Especificar:
Não

12. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E COMERCIAIS PELOS CANAIS DE
ACESSO ELETRÔNICO
Deseja efetuar transações financeiras e comerciais pelo Call Center e
demais canais de acesso eletrônico, quando disponíveis?
13. CONTRATO DE CONTAS(S) DEPÓSITO(S)
13.1. O(s) Depositante(s) identificado(s) nesta “Ficha Proposta de Contrato de Abertura de Conta e
Adesão a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Jurídica” (“PAC”), no(s) tipo (s) de conta(s)
livremente escolhida(s), junto à Agência do Banco do Estado do Pará S/A (a seguir designado como
Banpará), também indicada neste documento, com a finalidade de depositar e movimentar
livremente os valores provenientes de diferentes fontes lícitas, observada a legislação e normativos
em vigor, bem como as disposições contidas em “Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de
Conta Corrente e Conta Poupança e Adesão a Produtos e Serviços Bancários” (“Cláusulas Gerais”),
cuja respectiva cópia é entregue ao(s) Depositante(s) neste ato, tendo sido por ele(s) lido,
compreendido e aceito, tendo força de contrato entre as partes que assinam esta PAC, sendo certo,
ainda, que as Cláusulas Gerais está Registrado sob o nº de Ordem 00011655 do Protocolo livro A-
15 nº 15. Registrados sob o nº de Ordem 00011655 do Livro B nº 106 de Registro de Títulos e
Documentos, em 31/08/2018 e disponibilizada nos pontos de atendimento físico do Banpará e no
site institucional (www.banpara.b.br);
13.2. Foram transmitidas ao(s) Depositante (s) informações prévias sobre:
a) As Características do(s) tipo(s) de Conta(s) Depósito(s) contratada(s), mencionada(s) nas
Cláusulas Gerais;
b) As Exigências para a sua abertura e manutenção, inclusive conservação de saldo mínimo, nos
termos das Cláusulas Gerais;
c) As Condições previstas para o encerramento da(s) Conta(s) Depósito(s), quer de maneira
unilateral ou por consenso entre as partes.
13.3. Reconhecendo que as informações prévias e o texto das Cláusulas Gerais permitiram-lhe(s)
entender e compreender as características da(s) Conta(s) Depósito(s) contratada(s), o(s)
Depositante(s) apresentou(aram) documento(s) de inscrição no Cadastro na Secretaria da Receita
Federal do Brasil – CIC, assim como demais documentos comprobatórios das informações
registradas e exigidas pelo Conselho Monetário Nacional(“CMN”) e Banco Central do Brasil
(“BACEN”), insertos nesta PAC.
13.4. Sendo formalizado o presente Contrato de Conta(s) Depósito(s) com expresso consentimento
das partes e cientes de sua sujeição, ainda, às Cláusulas Gerais, a Lei e aos normativos do CMN e
BACEN, entre outras autoridades competentes, o Banpará, prestando previamente todas as
informações necessárias, cientifica que:
a) A(s) Conta(s) Depósito(s) identificada(s) nesta PAC está(ão) preparada(s) para acolher
depósitos/ transferências de valores ou créditos recepcionados com a utilização dos canais físicos
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e/ou eletrônicos definidos nas Cláusulas Gerais, desde que observada as normatizações e
características de cada tipo de Conta(s) Depósito(s);
b) A movimentação da(s) Conta(s) Depósito(s) dar-se-á com a utilização do Cartão Banpará,
cheque ou outro documento físico ou eletrônico, de acordo com as ordens registradas do(s)
Depositante(s) e nas condições e normas definidas nas Cláusulas Gerais, ressalvadas as
características de cada tipo de Conta(s) Depósito(s);
c) Para movimentação da(s) Conta(s) Depósito(s), são disponibilizados canais de atendimento de
acesso físico e acesso eletrônico. As transações realizadas pelos canais de atendimento, quer físico
ou eletrônico, serão válidas e verdadeiras, comprovadas pela utilização dos meios de identificação,
nos termos e condições das Cláusulas Gerais;
d) De acordo com este termo e as Cláusulas Gerais (no Capítulo “Das Tarifas e dos Pacotes De
Serviços”), os serviços bancários estão sujeitos à cobrança de tarifas na forma e valores expostos
na Tabela de Tarifas em vigor, disponíveis nos pontos de atendimento físico do Banpará e no site
institucional (www.banpara.b.br), de acordo com a regulamentação vigente;
e) Sem prejuízo das demais disposições aqui contidas, estão previstas nas Cláusulas Gerais as
normas e condições relativos a:
i) utilização e condições para fornecimento de talonários de cheques;
ii) eventual exigência de saldo médio para manutenção da Conta(s) Depósito(s);
iii) obrigatoriedade de comunicação, devidamente formalizada pelo(s) Depositante(s), sobre
qualquer alteração nos dados cadastrais e nos documentos apresentados para abertura da Conta
(s) Depósito(s);
iv) devolução, ao Banpará, dos cheques em poder do(s) Depositante(s), em caso de inclusão do(s)
seu(s) nome(s) junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (“CCF”);
v) informação de que os cheques liquidados, uma vez microfilmados e/ou digitalizados, poderão ser
destruídos;
vi) procedimentos a serem observados para o encerramento da(s) Conta(s) Depósito(s); e
vii) cobrança de tarifas;
viii) outras regras, tratando sobre as espécies de Conta de Depósito, Cadastro, movimentação da(s)
conta(s), Canais de Atendimento, Cartão Banpará, Débito Automático e Débito Direto Autorizado,
transações, Adiantamento a Depositante, formas de comunicação entre as partes, alterações
contratuais, prazo e foro, além de disposições complementares.
f) As disposições contratuais previstas nesta PAC e nas Cláusulas Gerais estão sujeitas a
alterações a qualquer tempo, por ato governamental, normativos em vigor (em especial do CMN e
BACEN), bem como por conveniência e oportunidade do BANCO, todos na forma disciplinada no
Capítulo 17 das Cláusulas Gerais. A PAC e as Cláusulas Gerais atualizadas serão disponibilizadas
através do site institucional (www.banpara.b.br), nas Agências e nos Postos de Atendimentos do
Banpará.
13.5. Constatada a existência de qualquer valor creditado ou debitado por equívoco, ou
indevidamente na(s) conta(s) do(s) Depositante(s), o Banpará fica autorizado estornar tal valor,
assim que verificada a ocorrência, comunicando ao(s) Depositante(s) após a realização do referido
estorno. Caso o(s) Depositante(s) constate(m) qualquer crédito/débito indevido em sua(s) conta(s),
obriga(m)-se a comunicar imediatamente este fato ao Banpará, sem se apropriar (em) dos valores
creditados por erro ou indevidamente, sob pena de, em não o fazendo, ser(em) obrigado(s) a
restituir esses valores ao Banpará, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.6. Sem prejuízo das demais penalidades indicadas nas Cláusulas Gerais quanto às
irregularidades na movimentação da(s) Conta(s) Depósito(s), o(s) Depositante(s), desde já, se
declara(m) ciente(s) e aceita(m) que a devolução, pela segunda vez, de um mesmo cheque por falta
de fundos, bem como a emissão de cheques relativo a conta(s) já encerrada(s), acarretará a
inclusão do nome do(s) Depositante(s) no CCF e cobrança da tarifa respectiva, conforme
regulamentação.
13.7. Não será fornecido talonário de cheques ao(s) Depositante(s) enquanto figurar no CCF.
13.8. O fornecimento de folhas de cheques ao correntista estará condicionado ao atendimento, no
mínimo, das seguintes condições:
a) Cadastro atualizado;
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b) CPF/CNPJ regular no Cadastro individual de Contribuintes da Secretaria da Receita Federal;
c) Saldo positivo em Conta Corrente e suficiente para o pagamento de cheques;
d) Inexistência de restrições cadastrais junto aos serviços de proteção ao crédito;
e) Inexistência de operações inscritas na rubrica CBP (Crédito Baixado como Prejuízo);
f) Inexistência de registro de práticas e ocorrências na utilização de cheques devolvidos sem a
devida provisão de fundos; e
g) Outros requisitos inclusos por legislação posterior.
13.9. Quando constatar práticas incompatíveis com a disciplina estabelecida para o uso de
cheques, o BANCO adotará as seguintes medidas junto ao CLIENTE:
a) Orientação;
b) Notificação formal;
c) Suspensão do fornecimento de folha de cheques; e
d) Encerramento da conta.
13.10. Nos termos desta PAC e das Cláusulas Gerais, o Banpará encerrará a conta depósito
quando:
a) for verificada irregularidade nas informações prestadas, julgadas de natureza grave;
b) ocorrer situações de jogo de cheques e outras ocorrências que evidenciem práticas condenáveis
do emitente; e
c) por solicitação escrita do(s) Depositante(s), representante legal ou de seu procurador legalmente
habilitado.
13.11. Fica o Banco autorizado a iniciar o processo de encerramento da (s) Conta (s) Depósito (s)
quando:
a) Ocorrer reapresentação de cheques sem a devida provisão de fundos;
b) Constatar o hábito do CLIENTE(s) em emitir cheques sem fundos, embora liquidados na 2ª
(segunda) apresentação;
c) Ocorrer sucessivos saldos negativos ou excessos de limites contratuais, ainda que providenciada
a cobertura em datas posteriores;
d) Ocorrer manutenção de conta com saldo médio menor ao do mínimo estabelecido pelas regras
de negocio firmadas entre as partes e de acordo com a reciprocidade BANCO-CLIENTE;
e) Ocorrer histórico de emissão de sustação de pagamento de cheques (contraordem e/ou
oposição) que não tenham justificativas aceitáveis;
f) Ocorrer movimentação de Conta Poupança distinta de sua natureza de investimento;
g) Na hipótese de inatividade, caracterizada pela ausência de movimentação espontânea da
Conta(s) Deposito(s) por mais de 6 (seis) meses;
h) Detectar movimentação com indícios de prática de lavagem de dinheiro e/ou movimentação
incompatível com as informações econômico-financeiras declaradas no Cadastro;
i) Por ordem de qualquer autoridade competente; e
j) Por solicitação escrita do(s) Depositante(s), representante legal ou de seu procurador legalmente
habilitado.
13.12. O pedido de encerramento da conta por iniciativa do (s) Depositante (s) deverá ser feito por
escrito e entregue em qualquer unidade do Banco, e, em qualquer hipótese, conterá
obrigatoriamente a assinatura do titular, responsável legal ou de seu procurador legalmente
habilitado.
13.13. O Banpará terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para efetivar o encerramento da (s) Conta
(s), quer por ato unilateral ou por solicitação do Depositante (s). Quando da conclusão do
procedimento de encerramento, o Banpará expedirá aviso por escrito ou através de meio eletrônico
ao (s) Depositante (s) informando-lhe (s) a data do efetivo encerramento da (s) conta (s).
13.14. O CLIENTE fica desde já ciente e expressamente concorda que o BANCO também poderá
encerrar a sua conta de depósito, caso reste configurado, por decisão Judicial ou administrativa
definitiva, exarada por autoridade ou órgão competente e para a qual não lhe seja mais possível
recorrer, a responsabilidade do CLIENTE:
a) Quanto a prática ou associação a atos que atentem contra à preservação da dignidade da
pessoa humana e da vida em sociedade, incluindo todas as formas de preconceito ou tratamento
discriminatório em função de raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade, posição social, idade,
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religião, gênero, orientação sexual, estética pessoal, condição física, mental ou psíquica, estado
civil, opinião, convicção política, ou qualquer outro fator de diferenciação, bem como, pela prática de
atos relacionados a exploração sexual, trabalho infantil e trabalho escravo, assédio sexual e mora;
b) Quanto à prática ou associação a atos inerentes à lavagem de dinheiro e à corrupção em todas
as suas formas, inclusive extorsão e propina (incluindo, sem limitação e no que for aplicável àquelas
previstas na Circular BCB nº 3.461/2009 e na Lei nº 12.846/13, a chamada “Lei Anticorrupção”,
assim como normas posteriores);
c) Quanto à prática ou associação a atos que atentem contra a preservação do meio ambiente.
13.15. No momento de encerramento da conta, o (s) Depositante (s) deverá (ão):
a) devolver os talões e folhas de cheque, o Cartão Banpará e outros dispositivos de segurança que
estejam em sua posse e, em caso de inutilização dos citados meios de movimentação, deverá
comunicar tal fato por escrito; e
b) manter recursos disponíveis e suficientes para liquidar as obrigações assumidas perante o
Banpará e/ou terceiros ou decorrentes de disposições legais.
13.16. O (s) Depositante (s), tendo recebido cópia das Cláusulas Gerais, e após ter (em) lido a
presente PAC e Cláusulas Gerais, reconhece (em) a validade e declara (m) seu consentimento aos
termos e condições expressos nos citados documentos.
13.17. Assim, o Banpará e o (s) Depositante (s) declaram, para todos os fins e efeitos legais, que a
presente PAC, preenchida e assinada pelas partes, vale como instrumento irrevogável e irretratável
de adesão as Cláusulas Gerais, o qual aqui ratificam e se obrigam a respeitar e cumprir,
constituindo ambos documentos (PAC e Cláusulas Gerais) negócio jurídico perfeito por elas
expressamente formalizado.
13.18. E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam a presente PAC, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
Depositário (s)

 CPF / Nome do Representante Legal
35751940253 / VILSON GONCALVES

  Assinatura

 CPF / Nome do Representante Legal
36752010234 / GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA

  Assinatura

 CPF /Nome do Procurador   Assinatura

ITAITUBA PA, 18 de Maio 2022de

Banco do Estado do Pará S/A

 14. AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS VINCULADOS A CONTA
DEPÓSITO
Em atenção as Condições Gerais e nos termos definidos nos regulamentos específicos, recebe
neste ato,o  CLIENTE manifesta o desejo  aderir  produtos e/ou serviços vinculados à conta
depósito?

X Sim
Quais?
X Poupança Programada

X Débito Direto Autorizado(DDA)

X

Outros

Especificar:

Débito Automático

Não

Cheque Especial

Cartão de Crédito
Conta Banpará Mais

BanparaCard

X

X

X

X

Em caso de não adesão imediata aos produtos e serviços, o (s) CLIENTE (s) poderá (ão) formalizar,
posteriormente, sua utilização nos canais de atendimentos disponibilizados.
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Os produtos e serviços sujeitam-se a condições e regramentos específicos, contidos e
disponibilizados em seus termos e contratos próprios. Os produtos e serviços, quando for o caso,
estão sujeitos à análise de crédito.

Autorizo, portanto, o BANPARA, com base na legislação vigente a consultar as informações sobre
débitos e responsabilidades em meu nome, perante instituições de crédito, registradas no Sistema
de Informações de Credito do Banco Central do Brasil; a consultar o meu nome junto à SERASA -
Centralização de Serviços dos Bancos S.A; SPC - Serviço de Proteção ao Crédito; CCF - Cadastro
de Emitentes de Cheques Sem Fundo, Cartório de Protesto no sentido de facilitar futuros negócios
e transações comerciais, pela antecipação de informações a meu respeito.

 15.	AUTORIZAÇÕES

 16. DECLARAÇÕES
O(s) Depositante(s) identificado(s) propõe(m) e o Banpará aceita a abertura de Conta Corrente e/ou
Conta Poupança.
O(s) Depositante(s) declara(m), para todos os fins de direito, que:
a) São verdadeiras as informações e documentos por ele(s) prestados e fornecidos, constantes
nesta PAC;
b) A veracidade das informações prestadas e a licitude da origem do Faturamento Declarado, bem
como da ciência do art. 11, II da Lei nº 9.613/98, com as alterações introduzidas, inclusive, pela Lei
nº 12.863/12 e dos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal, assim como alterações posteriores.
c) Aceita(m), as comunicações e informativos enviados pelos meios eletrônicos cadastrados, assim
como as comunicações realizadas pelos canais de atendimento ofertados, nos termos das
Cláusulas Gerais;
d) Se obriga(m) a manter seus dados cadastrais sempre atualizados, principalmente endereço -
inclusive eletrônico - e número de telefone, para o recebimento de correspondências e
comunicações emitidas pelo Banpará. A ausência desta informação isenta o Banpará de qualquer
responsabilidade pelo não recebimento de comunicações e correspondências.
e) Obriga(m)-se a comunicar, por escrito ao Banpará, qualquer alteração nas informações
cadastrais contidas na PAC e relativas às Cláusulas Gerais, sob pena de considerarem-se
efetivamente recebidas todas aquelas correspondências (como avisos e cartas) que lhe forem
enviadas ao último endereço registrado no cadastro, ficando o Banpará isento de responsabilidade
por eventuais danos daí decorrentes, inclusive quando relacionados com o envio de talões de
cheque e cartões magnéticos;
f) São válidas e verdadeiras todas as transações realizadas por meio eletrônico, através dos meios
de identificação disciplinados em Cláusulas Gerais, caracterizando efetiva manifestação de vontade;
g) Recebeu(ram), leu(ram), entendeu(ram) e aceita(m) todas as cláusulas constantes neste PAC e
Cláusulas Gerais e, principalmente, declara(m) ciente(s) de que os campos assinados como “SIM”
e/ou “marcados” representam efetiva aceitação e contratação do(s) produtos(s) e/ou serviço(s),
formalizados pela(s) assinatura(s) constante(s) no quadro abaixo;
h) Está (ão) ciente(s) e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do
Contrato de Conta Corrente e Conta de Poupança e Adesão a Produtos e Serviços Bancários,
registrado sob o nº de Ordem 00011655 do Protocolo livro A-15 nº 15. Registrados sob o nº de
Ordem 00011655 do Livro B nº 106 de Registro de Títulos e Documentos, em 31/08/2018, que é
parte integrante desta PAC.
 CPF / Nome do Representante Legal
35751940253 / VILSON GONCALVES

  Assinatura

 CPF / Nome do Representante Legal
36752010234 / GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA

  Assinatura

  Assinatura CPF /Nome do Procurador
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 17. TERMO DE RESPONSABILIDADE I
Responsabilizo-me pela exatidão dos dados registrados, à vista dos documentos originais de
identificação, do CNPJ e outros que comprovam todas as informações prestadas pelo cliente.

Matrícula / Nome do funcionário responsável pelo preenchimento
E32409 / TÂNIA LÚCIA DA SILVA BARROSO

Assinatura sob Carimbo
 18. TERMO DE RESPONSABILIDADE II
Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais dos documentos
de identidade, do CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação
apresentados, sob pena de aplicação do disposto no Art. 64 da Lei nº 8.383 de 30/12/1991, bem
como estar ciente da Lei nº 9.613/98, com as alterações introduzidas, inclusive, pela Lei nº
12.863/12 e dos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal, assim como alterações posteriores e
autorizo a abertura e movimentação desta conta.

 Data 18/05/2022

Assinatura da Gerência sob Carimbo
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