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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 

PROGESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 79/2022 ° 

“ATA DE PREGAO PRESENCIAL N° 2/2022 

OBJETO: O presente Pregao. Presencial. tem como objeto a contratagao de -empresa 

especializada na prestagao de servicos de modernizac¢ao e reestruturacao tecnolégica’ com 0 

. fornecimento de equipamentos de rede e telecom (switch, access points, NAC e Telefonia IP), 

com garantia pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses, capacitacao técnica e servigos de suporte 

técnico para a Faculdade dé Direito de Sao Bernardo do Campo. — . 

’ Aos catorze dias de julho do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas e trinta minutos, no 

 Auditorio Cidade de Sao Bernardo da Faculdade de Direito de Sao Bernardo. do Campo, reuniram- . 

se a Pregoeira ea ‘Equipe de Apoio para a sessao publica: do Preg&o Presencial n° 2/2022, 

contando com a. participagao do Coordenador de Tecnologia da Informagao e Inovacao (GFD-1.5), 

. Sr. Marcio José de Oliveira. Compareceram ao certame as seguintes empresas: 

     

  

  

  

  

  

EMPRESA . -CNPJ/MF REPRESENTANTE 
  

.. | Valter Mateus da Silva 

01.157.868/0001-62 | RG n°: 46906843 SSP/SP 

. CPF n°: 072.583.798-51 

  

CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E 
TECNOLOGIA EIREL! EPP   

  

. Gabriel Gifoni. Chiarelli 

- | 11.452.317/0001-85 RG n°: 225023209 DETRAN-RJ 

CPF n°: 122.470.117-80 

  CITY CONNECT SOLUCOES EM 
TECNOLOGIA EIREL!   

  

. Anderson Alves Gomes: 

64.606.486/0001-99 | RG n®: 97010036736 CE 

CPF-n®: 959.744.633-49 

  

ERIVAL: TELECOMUNICACOES. 
COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA.   

  

. Paulo Sergio Lopes 

ONE LINEA TELECOM LTDA. - 04.318.562/0001-39 RG n® 13728892X SSP/SP 

Ot _ | CPF n®: 043.144,518-40 

  

  

  

. . ss _.| Anderson Dias Alves 

VRTI TECNOLOGIA E INOVAGAO EIRELI 32.225.185/0001-29 | RG n°: 29702928 SSP/SP. 

; CPF n°: 178.476.918-50 

  

  

    é - , Angelo Pisaniello Junior 

VS TELECOM LTDA. 03.259.319/0001-24 RG n°: 24897451-8 SSP/SP 

‘ CPE n°: 261.959.528-26 

  

        
  

~ TECNOLOGIA E INOVAGAO EIRELI apresentaram a. declaragao de microempresa ou empresa 

- Todos os ~opresentantas das empresas acima foram credenciados e autorizados a prosseguir no 

certame, pelo cumprimento integral das exigéncias do item 3 do Edital. Registre-se que apenas as 

empresas CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUGOES. E TECNOLOGIA EIRELI. EPP e VRTI 

de pequeno porte - ME/EPP (Anexo V). A etapa de credenciamento foi encerrada as, dez horas. 

Os documentos de credenciamento foram colocados a disposicao para vista dos presentes, sendo 

que apenas o representante da empresa ONE LINEA TELECOM LTDA. indagou acerca da 

‘ autenticidade da assinatura eletrénica apresentada na ‘documentacao da empresa VRTI 

TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI. Ante esse apontamento, a Pregoeira e a Equipe de Apoio 

reanalisaram os documentos em questao; constatando’ que a autenticagao da assinatura digital 

encontra-se anexa ao -questionado, validando sua autenticidade por intermédio, do ICP-BRASIL 

Seguidamente, a Pregoeira informou aos licitantes presentes 0 resultado dg reexame, sendo © 

aceito pelo representante da empresa questionadora. Ato continuo, Qs epvel pes ‘A’ eB’ foray a 
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PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 79/2022 

solicitados, sendo entregues tempestivamente,-devidamente lacrados. Em que pese a empresa V 

DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI nao 

tivesse representante credenciado, com fulcro no item 3.5 do Edital, a Proposta Comercial nao foi 

invalidada ou excluida. Porém, considerou-se definitive-o valor da oferta escrita e que as licitantes 

nao possuem interesse na formulagao de lances. Passou-se a etapa de abertura do envelope “A” 

e a analise do Anexo II - Proposta Comercial. Coube a Pregoeira e a Equipe de Apoio examiinar a 

- compatibilidade das Propostas Comerciais. com o objeto licitado, sendo que, em principio, - 

-atenderam as exigéncias do item 4 do Edital, com o seguinte prego global proposto: 

Valor médio obtido em pesquisa de mercado: 

Valor Total Global R$ 9.162.344,63 

  

  

  

  

  

LICITANTE PREGO PROPOSTO GLOBAL 

4a. city CONNECT SOLUGOES. EM TECNOLOGIA |. R$ 7.095,000,00 

2a V DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA R$ 7.130.475,00 
DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIREL| . 

_ 34 | VRTI TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI R$ 7.222.710,00 
ERIVAL TELECOMUNICAGOES COMERCIO E | } 

a 

4" | REPRESENTACOES LTDA. .__ R$ 7.524.860,15 - 

5% | ONE LINEA TELECOM LTDA. R$8.812.195,55 

CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E. oo \ 
. 8° | TECNOLOGIA EIRELI EPP neers | R$ 9:714.973,00 

74 | VS TELECOM LTDA. ; R$ 10.398.670,00 

Insta salientar que, para a andalise técnica das Propostas Comerciais, o Coordenador de 

Tecnologia da Informagao e Inovagao (GFD-1.5), Sr. Marcio José de Oliveira, solicitou a 

suspensao da presente sessao publica pelo periodo de uma hora. A Pregoeira entendeu cabivel e 

informou a suspenséo aos presentes, bem como a reabertura da sesso as catorze horas.. 

Anterior & suspensao, a Pregoeira disponibilizou para vistas dos representantes presentes, todos 

os “Anexos II — Proposta Comercial” das licitantes. Ato continuo, as doze horas e cinco minutos, 

os documentos foram entregues a area técnica, visando respectiva analise. 

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA 

Reaberta a sessao publica as catorze horas e cinco minutos, estando presentes os representantes 
de todas as empresas participantes, bem como’a Pregoeira,. Equipe de Apoio eo Coordenador de ‘ 
Tecnologia da Informagao e Inovagao (GFD-1.5), Sr. Marcio José de Oliveira. A Pregoeira 

_disponibilizou, novamente, para vistas dos representantes presentes, todos os “Anexos Il — 

Proposta Comercial” das licitantes, estabelecendo o periodo de vinte minutos a contar das catorze 
~ horas.e quinze minutos. Finda a analise das Propostas Comerciais por parte das proponentes, a 04, 

  

  

  

  

          
  

  

  

Pregoeira informiou que a. Unidade .Técnica - Coordenadoria de Tecnologia da Informacao - 
apresentaria quest6des técnicas sobre as Propostas Comerciais: Primeiramente, o Sr. 

Coordenador de. Tecnologia da Informagéo e Inovacao agradeceu a presenca de todas as 
licitantes e citou que o Termo de Referéncia foi elaborado com muito cuidado pela Area Técnica, 

iniciando com um resumo de seu parecer técnico: sobre as. empresas VRT| TECNOLOGIA E 
INOVACAO EIRELI, V DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA EIRELI e CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, as quais nao 
apresentaram as especificagées técnicas dos itens 4.2.2, 7.5 “a” e no Anexo |, itens 6.6, 6-7e 6.84 

do -Edital Com relagédo a empresa ERIVAL TELECOMUNIGACOES Cc RCIO E 
: REPRESENTAGOES LTDA., informou que foi apresentada a marca e o modef6, mas nao. as ff 
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especificagdes. Quanto as empresas ONE. LINEA TELECOM LTDA, CENTERTEC NEGOCIOS, 

SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI:EPP e VS TELECOM LTDA., todas apresentaram a 

documentacao necessaria. Salientou que, devido ao montante da vertente licitagao, esperava um 

_ material melhor elaborado por parté das proponentes. Enfatizou a necessidade de melhor leitura 

do Edital, exemplificando com o item 4.2.2. Finalizou sua sintese desclassificando as empresas 1) 

CITY CONNECT SOLUGOES EM’TECNOLOGIA EIRELI, 2) ERIVAL. TELECOMUNICAGOES 

_~COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA., 3) V DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA 

DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI e 4) VRTI TECNOLOGIA E INOVAGAO EIRELI. Ato 

continuo, o Sr. Coordenador leu o parecer técnico transcrito a seguir. “As seguintes propostas 

serao desclassificadas, considerando a auséncia de apresentacao das especificagdes exigidas 

nos itens 4.2.2, 7.5 "a" do Edital e do Anexo | itens 6.6, 6.7 e 6.8, sendo parte integrante. da 

_ documentagao do Envelope “A”. 
  

  

  

  

  

  
  

  

              

Empresa Proposta Observacdo 1 _—s[Especificacdo Observaciio 2 . 

VRTLTECNOLOGIA Be Apresentada’ -jAtendeu {Nao apresentou Edital 2/2022 - ltemv4.2.2,: tem. 7.5""a"; Anexolitens 6.6, ‘6: 726:8.: 

V DA'SILVA (TIME INFO) Apresentada: =. |Atendeu: _._{NAo apréesentow |Edital 2/2022 item 4.2.2, Item 7.5 "a", Anexo litens 6.6,.6.7.e 6.8. 

CITY.CONNECT: wooo Apresentada.. |Atendeu. © Nao apreséntou:|Edital 2/2022 - ltém'4.2:2,. tem 7:5 "all, Anexol itens.6.6, 6:7. 5 8. a 

ERIVALTELECOMUNICACOES. -JApresentadajAtendeu ” |N&o apresentouEdital 2/2022 (tem 4.2.2, item.7.5 "a", Anexo bitens 6:6,.6.7e 6.8". 

ONELINEA . |Apresentada Atendeu . = |Apresentada Atendeu : j 

VS TELECOM Apresentada Atendeu . - |Apresentada Atendeu 

CENTERTEC ‘lApresentada _-|Atendeu Apresentada _"|Atendeu 
  

- Entende-se por especificagao de um produto como um documento que define e descreve em 

detalhes os requisitos da qualidade a serem cumpridos por um material, item, produto, servico, ou 

processo, segundo normas estabelecidas por orgaos competentes ou pela organizagdo 

compradora, devendo éstar em conformidade, com as necessidades e.expectativas do cliente e . 

‘do usuario. A especificagao de produto é€ um agrupador: de caracteristicas - restritivas que 

classificam tecnicamente um produto fabricado. A auséncia de. tais especificagoes acarreta’ 

contrataca4o de ma qualidade em funcao da descrigao inadequada e deficiente do objeto do 

contrato; o que consiste em ato contrario aos pressupostos basicos da licitacao. Por vezes, a 

contratacdo é inutil ao que se destina, uma vez que nao é possivel selecionar a proposta mais 

vantajosa para a administracao quando nao se define as caracteristicas suficientes e necessarias 

de objetos ou servicgs pertencentes a um variado universo, o que leva a disputa a ser definida 

exclusivamente ao menor preco. Experiéncias em licitagdes publicas tém demonstrado-que os 

licitantes necessitam, para‘bem elaborar propostas, de especificagées claras e precisas, que’ 

definam o padr&ao de qualidade e o desempenho do produto a ser adquirido. Se nao for. assim, 

corre-se 0 risco de o licitante ofertar o que tem de mais barato e nao o que pode oferecer de 

melhor, desta forma o cumprimento dos itens destacados é primordial, para resguardar a 

-administragdo publica com vistas a garantir o pleno atendimento do objeto do presente certame’. 

Finda a manifestagao, a Pregoeira informou o direito de resposta das licitantes, bem como o 

.exercicio do direito de interposigao de recurso. Seguidamente, a Pregoeira deu a palavra as 

licitantes: 1) CITY CONNECT: enfatizou que nao cabe a ninguém falar do preparo da empresa, 

pois sé a empresa sabe o trabalho realizado para chegar ao valor da proposta comercial 

apresentada, nado cabendo a ninguém julgar o preparo, que foi de exceléncia. Sobre apresentar as 

especificagées técnicas, ressalta que a licitagao é publica e as especificacdes estao no Edital. 

Com relacdo ao item 4.2.2 da peca editalicia, lido pelo representante da empresa, pronunciou que 

o produto foi especificado pela Faculdade. Citou também que a’ palavra “preferencialmente’, 

utilizada no texto do item 4.2.2, dA amparo para colocar ou néo os modelos e especificagées na/ 

_ proposta. Manifestou a intengao de interposigao de recurso. Ainda, acerca do Anexo | itens 6.6 

6.7 e 6.8, nao consta a obrigatoriédade de informar marca e modelo. Reiterou 0. uso. da palavia 

“preferencialmente” no item 4.2.2. Por fim, ofereceu apresentar as especificacdes" por meio de 

. Maur 

\diligéncias, caso interessasse. 2) ERIVAL: manifestou.a inten¢ao de interpor recurso. Quanto ao 

_ item 4.2.2, informou que a empresa atende ao solicitado. Com relagao ao tof oo ogee , 

\ 
Y 

,    
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PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIGO N° 79/2022 

motivo para desclassificacao da empresa, além de nao saber o parametro para a desclassificagao, 

visto que o Edital nao-solicitou catalogos, data sheets etc. Salientou que a Area Técnica poderia 

ter feito pesquisa online para ver as especificagées, 0 que nao fizeram no tempo solicitado para 

analise técnica. O representante da empresa, comunica que é Mestre em Engenharia da 

Computagao, portanto conhece bem as especificagées solicitadas no Edital e o que precisa ser 
apresentado. A empresa CITY CONNECT voltou a se manifestar, salientando que a vistoria 

técnica foi.bem detalhada, acompanhada pela area de TI, sendo possivel ter nogao do solicitado 
em Edital. 3) V DA SILVA: 0 portador da empresa manifestou interesse em interpor recurso e fez 

mencdo ao uso das palavras das émpresas que se manifestaram anteriormente. A Pregoeira 

registrou que a manifestagao do portador nao sera considerada face a auséncia de representante 

legal da empresa credenciado de acordo com as exigéncias editalicias. 4) ONE LINEA: iniciou a 
sua manifestagao pontuando sobre o item 4.2.2, concordando-com a area técnica acerca da 

“virgula’ no “preferencialmente”, reiterando que o “oreferencialmente’ é sobre marcas e nao sobre 
especificacbes. tornando obrigatério apresentar as especificagées. Citou que a empresa ERIVAL, 
embora tenha informado as especificagées, essas nao atendem ao solicitado, conforme a seguir: 

a) software de NAC e gestdo e controle em cloud com denominacées inexistentes, nao localizadas — 
na internet; b) telefone GRP 2601 ndo.atende o edital, pois apresentou porta 10/100 e o edital - 
solicitou 10/100/1000; c) switch de core com 4 slots, enquanto o edital pede 5 s/ots. Continua sua 
manifestagao dizendo que nao é possivel analisar o que as demais licitantes ofereceram por nao | 
terem informado as marcas. Reiterou que juntou em sua proposta todos os catalogos. Ainda, 

quanto a empresa VS TELECOM, informa que ofertou switch de core de 11°e era de, no maximo, 

7, assim como o NAC configurado nao atende ao item 3.3.4 da pega editalicia. 5) CENTERTEC: 
entendeu que a empresa ERIVAL especificou as marcas, sendo possivel verificar de forma online 

as especificacées, mas informa que essas ndo atendem. Além disso, disse que_o quadro do 
Anexo II apresenta unidade de medida incorreta. 6) VS TELECOM: manifestou que algumas 
empresas nao apresentaram os data sheets, nao sendo possivel verificar as especificagées 
técnicas. A empresa CITY CONNECT voltou a se manifestar dizendo que no Contrato Social da 

empresa ONE LINEA nao contém CNAE especifico de CFTV. A Pregoeira informou que existe 
jurisprudéncia no sentido de nao precisar do CNAE especifico, reiterando que os documentos de 
credenciamento foram vistos pelas empresas e nada foi. apontado no momento oportuno. A 
licitante CITY CONNECT informou que seguira com os tramites judiciais. A empresa ERIVAL 

voltou a se manifestar em relagdo as empresas CENTERTEC e ONE LINEA, especialmente . 

quanto ao item 6.1 do Anexo |, informando que a contratacao de cada item e do seu subitem, e . 

-acessorios deverao ser do mesmo fabricante. Quanto ao item 3 — CFTV, equipamento de uma 

  

' + marca e software de outra marca. Em relagao a VS TELECOM, manifestou que nao apresentou a 

marca do software. Ainda, a licitante ERIVAL, pontuou que as licitantes CENTERTEC, ONE 

LINEA e VS ‘nado atendem o monitor ofertado no item 3, em relagao a especificacdo. técnica da 
taxa de contraste pedida no Edital. A empresa CITY CONNECT voltou a se manifestar no que 

tange a clausula na minuta do contrato, a qual dispde que os equipamentos irdo passar por 
inspe¢ao na entrega, entao desnecessaria indica¢ao na proposta, pois até durante a entrega sera 
feita a devida inspecao. Finalizada a etapa de apontamentos técnicos, a Pregoeira deu sequéncia 
ao certame. Seguidamente, de acordo com os subitens 7.6 c/c 7.8 do edital, foram admitidas para 

a etapa de lances as licitantes relacionadas abaixo, cujos representantes foram convidados a 
formular lances sequenciais, distintos e decrescentes, conforme o seguinte mapeamento:. 

CENTERTEC 

NEGOCIOS, 
LANCES | . VS TELECOM LTDA. SOLUCOES E 

' *-) TECNOLOGIA EIRELI 

EPP Z 
1*#rodada | - ‘Declinou -, ; Declinou = . - LZ 

. as 7 fo - 

  

ONE LINEA 
‘TELECOM LTDA. 
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As empresas VS TELECOM LTDA.-e CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA 

EIRELI EPP solicitaram o registro do menor preco possivel a ser ofertado, .a saber: R$ 
- 9.150.000,00 (nove milhdes, cento e cinquenta mil reais) e R$ 9. 152. 000,00 (nove milhdes;, cento 

e cinquenta e dois mil reais), respectivamente. Em-negociagao, a empresa ONE LINEA TELECOM 
_. LTDA. informou a possibilidade de redugdo de valor para R$ 8.550. 000:00 (oito milhées, quinhentos — e 

- cinquenta mil reais),. aprésentando. desconto de aproximadamente 3%- (tres por cento) com relagao a 

proposta inicialmenté apresentada. Finda a etapa de lances e negociag&o, com fulcro no valor médio - 

   
  

. global obtido em pesquisa de mercado; a saber, R$ 9. 162.344,63 (nove milhées, cento e sessenta. 
. _e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais.e sessenta e trés centavos), o prego ofertado.em 

negociacdo° foi considerado : exequivel pela . Pregoeira, representando uma. redugao de 

' aproximadamente 7% (sete por cento), equivalente a R$ 612:344,63 (seiscentos e doze mil, 

+ trezentos ‘e quarenta e quatro reais e sessenta e: trés centavos), “obtendo- -se a -seguinte 

~ classificacao definitiva: 
  

  

  

  

  

  

  

        

CLASSIFICACAO z . s PRE O PROPOSTO 

DEFINITIVA ; _LICITANTE - oo, , CO COBAL 
) 18 -_. |ONELINEATELECOMLTDA. ~~ | R$ 8.550.000,00 

se Qa | VS TELECOMLTDA. -...- ° ot ; R$ 9.150.000,00 

CENTERTEC NEGOCIOS, SOLU OES Ee. > 

3° TECNOLOGIA EIRELI EPP ° : R$ 9.152.000,00 
“ga CITY CONNECT SOLUCQES EM TECNOLOGIA Desclassificada pela |- 

EIRELI ~~ | area técnica: | 

5a ERIVAL TELECOMUNICACOES COMERCIO E Desclassificada pela}. * 
REPRESENTACGOES LTDA. - area-téecnica. 

ga” PV DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA DE Desclassificada pela 
PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - .- -" * area técnica , 

_ "Desclassificada pela - 
TF VRTI TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI . area tecnica     

“Ato continuo, abriu- -se o Envelope “B” (Documentos de Habilitacdo) da licitante vencedora da 

etapa de negociagao.. Apreciados os documentos habilitatorios, o Coordenador de Tecnologia da 

Informagao e Inovagado (GFD-1.5), Sr. Marcio José de’ Oliveira, analisou os Atestados de . 

Qualificagao Técnica- -Operacional: apresentados e declarou que. os documentos atendem ao { 

_ -subitem-5.4 da peca editalicia. Ao analisar os documentos de habilitagdo, a Pregoeira ea Equipe 

‘de Apoio constataram. a conformidade com 0 item 5 do Edital. Os documentos habilitatorios da. 

licitante:. ONE LINEA TELECOM LTDA. foram colocados a disposigao para vistas, sem 

apontamentos por parte das. outras licitantes. Ainda, os documentos pertinentes a. Qualificagao 

- Econémico-Financeira, item 5.3 do Edital, foram remetidos para - analise da Secao de 

Contabilidade, (SFD-106). via mensagem eletronica, .sendo que. ‘a resposta, tambem de forma 

. eletronica, foi positiva em relacao a boa saude financeira’ da licitante vencedora, a qual sera 

oportunamente apensada ao Processo de Compra e/ou Servico n° 79/2022. A Pregoeira registra 

que fez a leitura integral-da mensagem eletrénica de diligéncia do item 5.3 para os representantes 

das licitantes presentes. Restou a Pregoeira declarar.habilitada e vencedora a licitante ONE 

-LINEA TELECOM LTDA., pelo prego global total de R$ -8.550.000,00 (oito milhdes, 

) quinhentos e cinquenta mil reais). Ato continuo, ante as manifestagdes de intencao de Va 

interposioao de recurso ja delineadas, a Pregoeira informou do prazo de 3 (trés) dias, contados do. 

      

   ty 
indagadas sobre a intencao de recorrer, as: licitantes. CITY CONNECT SOLUCK S$ EM
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‘TECNOLOGIA EIRELI € ERIVAL TELECOMUNICAGOES COMERCIO™ E: REPRESENTACOES 

LTDA. reafirmaram a intengao, sendo que as demais licitantes ndo se manifestaram. Nada mais — 

~ havendo.a tratar, foi encerrada a séss&o publica, as se Ea ‘horas e trinta minutos, cuja ata vai- 

Z 
  

  

rubricada e assinada pela Pregdéira, pelos Memby \da\ Equipe de Apoio, pelo Coordenador de 

Tecnologia da Informacado ef Inovagao - FD-1 LL, pelos representantes credenciados das. 

licitantes. ANIL ELL CLL wl hi (v Wp ft nw," ; 

MA 6. OK 

Kone (Auden 0 KIELLO 

    

  

CAMILA FILADELFO ALMEIDA EVA MARIA , we DA G LIA CARRAMASCHI CORREA ~ 

‘Membro Equipe de Apoio Me gute yrs -  Membro Equipe de Apoio © 

vo
om
er
y 

—— ee MARCIO JOSE ‘fe | 
Coordenador de Tecnologia dg infor m gf Inovagad (GFD-1.5) 

     

  

  

  

LICITANTE — 7 REPRESENTANTE: \\___- 

| CENTERTEC NEGOCIOS, 3, SOLUSOES E recnorbom | a \ VY . 

FIRELIEPP o. LC Valter Mateus daSilva. . .° .- L. 

4 - i | CPAP YT EPS IES 

  

   
  ‘| CIFY CONNECT SOLUGOES EM TECNOLOGIAEIRELI 64 

’ : . (Saye f Chiarelli 
; ‘ eer 1 
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