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ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA 

CRUZ/MG. 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021; 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/20201; 

 

 

 
 
 

NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ: 04.930.131/0001-29, com endereço na Rua Eulidson 

Novais, nº 460, Vera Cruz, Montes Claros/MG, CEP: 39.400-789, vem através da 

sua representante ROSÂNGELA MARQUES LIMA BULHÕES apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

em face da habilitação/classificação das propostas das empresas DISTRIBUIDORA 

LOPES AQUINO e J. S. CARVALHO EIRELI, para o item 03 e empresas 

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, NELSON LEITE FERREIRA – ME, MEGA 

ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e PROLAGOS PRODUTOS 

PARA SAUDE EIRELI, para o item 04, a qual passa a expor nos seguintes termos: 

I – DOS FATOS 

A parte Recorrente participou do Processo Licitatório 023/2021 – 

Pregão Presencial 013/2021 ocorrido em 09 de Abril de 2021, sendo o objeto 

registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos 

hospitalares, produtos de higiene e utensílios, para combate ao vírus covid 19, 

com cota exclusiva para micro empresa, empresa de pequeno porte e 
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microempreendedor individual, pelo critério de julgamento “MENOR PREÇO 

POR ITEM”, com especificações contidas nesse edital e seus anexos. 

Ocorrendo o credenciamento das empresas iníciou a fase de lances. 

Com a continuidade da sessão no dia 12/04/2021 houve a abertura 

dos envelopes de habilitação das empresas vencedoras, procendendo a rubrica 

pelos representantes. Analisada a documentação constatou-se que as 

empresas apresentaram a documentação em conformidade com o edital e 

foram habilitadas. 

Aberta a possibilidade de intenção de interpor recurso, o 

representante da empresa Nathalia Distribuidora LTDA declarou interesse, sob 

a alegação que os licitantes vencedores, bem como os demais classificados 

a sua frente para os itens 03 e 04 do processo não apresentaram 

documentação necessária para a comercialização daqueles produtos. 

Assim foi concedido o prazo de 3 (Três) dias para apresentar as 

razões do recurso, ficando os demais licitantes intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias. 

Nada mais relatado a sessão foi finalizada. 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Ilustríssimo Pregoeiro, como será demonstrado às empresas 

vencedoras para os itens 03 e 04 até a Recorrente (Natalia Distribuidora) não 

apresentaram a documentação exigida no edital e expedida pela ANVISA, 

qual seja Autorização de Funcionamento (AFE) para cosméticos e 

saneantes, devendo suas propostas serem desclassificadas. 
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II.1 – DA NECESSIDADE DE APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) EXPEDIDA PELA ANVISA PARA A 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E COSMÉTICOS 

ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. 

 

No ato convocatório (Edital) tópico 8 consta os documentos de 

habilitação que devem ser apresentados pelos licitantes, sendo no item 

8.1.4 dispõe sobre a documentação de regularidade técnica, sendo umas 

delas a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE 

EXPEDIDA PELA ANVISA/MINISTÉRIO DA SÁUDE – Item 8.1.4.4. 

Como os itens 03 e 04 se tratam de produtos classificados como 

cosméticos e saneantes, as empresas devem apresentar para o preenchimento 

dos requisitos de habilitação para regularidade técnica - item 8.1.4.4 -  

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DE COSMÉTICOS 

E SANEANTES. 

Em análise ao termo de referência – Anexo I – o item 3 (ALCOOL 

GEL 70%, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 01 LITRO COM 

REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE) é para a desinfecção das mãos, 

sendo classificado como CÓSMETICO e o item 4 (ALCOOL LIQUIDO 

70%,GRAUS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ 01 LITRO COM 

REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE) é para a desinfecção de ambientes, 

sendo classificado como SANEANTE. 

Ratificando a classificação dos produtos vejamos a consulta 

realizada no site da ANVISA. 
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Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?nomeProduto=alcool%20gel%2070%25 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/q/?nomeProduto=%C3%A1lcool%20l%C3%ADquido%2070%C2%B0 

Demonstrado que os itens 03 e 04 do ato convocatório são 

classificados como cosméticos e saneantes, a legislação exige que as empresas 

que fazem a comercialização entre pessoas jurídicas destes produtos, o que 

é o presente caso, devem apresentar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?nomeProduto=alcool%20gel%2070%25
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/q/?nomeProduto=%C3%A1lcool%20l%C3%ADquido%2070%C2%B0
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(AFE) EXPEDIDA PELA ANVISA específica para produtos cosméticos e 

saneantes, assim vejamos: 

LEI 6.360/76 

A lei 6.360/76 dispõe sobre a vigilância sanitária a quem ficam 

sujeitos os medicamentos, drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros produtos. Assim vejamos o artigo 1º, 2º e inciso 

VII do artigo 3º da mencionada lei. 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária 

instituídas por esta lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos 

e correlatos, definidos na lei nº  5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem 

como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes 

domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante 

definidos. 

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, 

sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, 

armazenar ou expedir os produtos de que trata o art. 1º as empresas para 

tal fim autorizadas pelo ministério da saúde e cujos estabelecimentos 

hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das unidades federativas em 

que se localizem (Grifo Nosso). 

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, além das definições estabelecidas 

nos incisos I, II, III, IV, V e VII do art. 4º da lei nº  5.991, de 17 de dezembro de 

1973, são adotadas as seguintes: 

V - Cosméticos: produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao 

embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, 

cremes de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm#art4i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm#art4vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm#art4vii
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beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases 

de maquilagem e óleos cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, 

preparados anti- solares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, 

delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados 

para ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, brilhantinas e 

similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios, preparados para unhas e 

outros; 

VII - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: substâncias ou preparações destinadas 

à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água 

compreendendo: 

a) Inseticidas - destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos insetos 

em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias; 

b) Raticidas - destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, 

em domicílios, embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo 

substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à vida ou 

à saúde do homem e dos animais úteis de sangue quente, quando aplicados em 

conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação; 

c) Desinfetantes - destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 

microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

d) Detergentes - destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e 

vasilhas, e a aplicações de uso doméstico. (Grifo Nosso). 

DECRETO 8.077/2013 

Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1º 

da lei nº 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6360.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6360.htm#art1
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Vigilância Sanitária - ANVISA e de licenciamento dos estabelecimentos pelo 

órgão competente de saúde dos estados, distrito federal ou municípios, 

observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos. 

(Grifo Nosso). 

OBS: O artigo 1º da lei 6.360/76 menciona produtos cosméticos e  

saneantes. 

Art. 3º Para o licenciamento de estabelecimentos que exerçam atividades de que 

trata este decreto pelas autoridades dos estados, distrito federal ou municípios, 

o estabelecimento deverá: 

I - possuir autorização emitida pela ANVISA de que trata o caput do art. 2º 

(Grifo Nosso). 

LEI 9.782/99 
 

A lei 9.782/99 “define o sistema nacional de vigilância sanitária, 

cria a agência nacional de vigilância sanitária, e dá outras providências”. 

Art. 7º  Compete à agência proceder à implementação e à execução 

do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta lei, devendo: 

[...] 

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as 

diretrizes e as ações de vigilância sanitária; 

IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos 

tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde; 

[...] 
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VII - Autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição 

e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta lei e de 

comercialização de medicamentos; (Grifo Nosso). 

Art. 8º  Incumbe à agência, respeitada a legislação em vigor, 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam 

risco à saúde pública. 

§ 1º  Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 

sanitária pela agência: 

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; (Grifado). 

[...] 

IV - Saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação 

em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; (Grifo Nosso). 

[...] 

VI - Equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e 

hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; (Grifo Nosso). 

[...] 

DA RDC Nº 16/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) 

A RDC 16/2014 da ANVISA regulamenta a AFE como um todo 

(exigência), além de definir o que é um comércio varejista e atacadista, o que 

é fundamental para entender quando que a AFE é exigida, bem como quais 

as empresas poderão participar de licitações em que envolvam pessoas 
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jurídicas quando se tratar do fornecimento de produtos cosméticos 

saneantes. Assim vejamos: 

 Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as 

atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, 

exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, 

purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de 

medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de 

gases medicinais. (Grifo Nosso). 

Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que 

realiza as atividades descritas no caput com produtos para saúde. (Grifo 

Nosso). 

A RDC em seu artigo 2º define o que é um comércio varejista e um 

atacadista, sendo que o comércio de produtos cosméticos e saneantes entre 

pessoas jurídicas deve ser realizado com o comércio atacadista, como na 

presente situação do certame licitatório, assim vejamos: 

V – comércio varejista de produtos para saúde: compreende as 

atividades de comercialização de produtos para saúde de uso leigo, em 

quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso próprio e 

diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico; (Grifo Nosso). 

VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio 

de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, 

realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas 

atividades; (Grifo Nosso). 
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A isenção da AFE para o comércio varejista em relação a 

saneantes, cosméticos, higiene pessoal e produtos para saúde, prevista no 

artigo 5º  da RDC 16/2014 É PARA O COMÉRCIO DESTINA A PESSOAS 

FÍSICAS PARA USO PESSOAL OU DOMÉSTICO, EM QUANTIDADE QUE NÃO 

EXCEDA AO USO PRÓPRIO. O que é a definição do comércio varejista (Artigo 

2º,inciso V da RDC 16/2014 da ANVISA. 

Assim Ilustríssimo Pregoeiro não há qualquer dúvida que as 

empresas que ofertam produtos qualificados como cosméticos e saneantes, 

como no caso do item 03 e 04 do ato convocatório, tem a obrigatoriedade 

de apresentar AFE para a comercialização destes produtos ENTRE 

PESSOAS JURÍDICAS, o que foi previsto no edital. 

II.2 – DA NÃO APRESENTAÇÃO DA AFE PARA PRODUTOS COSMÉTICOS 

E SANEANTES PELAS EMPRESAS NOS ITENS 03 E 04 DO ATO 

CONVOCATÓRIO. 

As empresas DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO e J. S. CARVALHO 

EIRELI, NELSON LEITE FERREIRA – ME, MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA e PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, 

apresentaram uma melhor proposta para itens 03 e 04 em relação a parte 

Recorrente (Natalia Distribuidora). 

Para o item 03, as empresas, DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO e J. S. 

CARVALHO EIRELI foram classificadas respectivamente em 1º e 2º lugar em 

relação ao produto classificado como cosmético. 

Para o item 04, as empresas, DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, 

NELSON LEITE FERREIRA – ME, MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA e PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI foram 

classificadas respectivamente em 1º, 2º, 3º e 4º lugar em relação ao produto 

classificado como saneante. 
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Entretanto, em consulta realizada no site da ANVISA nenhuma das 

empresas possuem AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) PARA 

PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO COSMÉTICOS E SANEANTES, o que é 

objeto do item 03 e 04 do ato convocatório, assim vejam: 

A empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, CNPJ: 

22.820.165/0001-42 possui AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) 

EXPEDIDA PELA ANVISA SOMENTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

(CORRELATADOS), NÃO POSSUINDO PARA PRODUTOS COSMÉTICOS E 

SANEANTES. 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351659310201510/?cnpj=22820165000142 

A empresa NELSON LEITE FERREIRA – ME, CNPJ: 

13.345.635/0001-72 possui AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) 

EXPEDIDA PELA ANVISA SOMENTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

(CORRELATADOS), NÃO POSSUINDO PARA PRODUTOS COSMÉTICOS E 

SANEANTES. 
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Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351593830201127/?cnpj=13345635000172 

A empresa MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES 

LTDA, CNPJ: 19.899.651/0001-93 possui AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

(AFE) EXPEDIDA PELA ANVISA SOMENTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

(CORRELATADOS), NÃO POSSUINDO PARA PRODUTOS COSMÉTICOS E 

SANEANTES. 

 

FONTE: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351865259201649/?cnpj=19899651000193 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351593830201127/?cnpj=13345635000172
https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351865259201649/?cnpj=19899651000193
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A empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI, CNPJ: 

23.950.207/0001-22 possui AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) 

EXPEDIDA PELA ANVISA SOMENTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

(CORRELATADOS), NÃO POSSUINDO PARA PRODUTOS COSMÉTICOS E 

SANEANTES. 

 

FONTE: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351200879200551/?cnpj=23950207000122 

Pelo demonstrado Ilustríssimo Pregoeiro, as empresas vencedoras e 

classificadas nos itens 03 e 04 não possuem a documentação de Autorização 

de Funcionamento (AFE) para produtos cosméticos e saneantes, o que não 

poderia ofertar proposta para os mencionados itens, conforme exigido pela 

legislação, ao contrário da parte Recorrente, que possuem as devidas 

Autorizações de Fornecimento expedidas pela ANVISA, vejamos: 

Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA da 

Empresa Natalia Distribuidora, CNPJ: 04930.131/001-29: 

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351200879200551/?cnpj=23950207000122
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AFE SANEANTES 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351268531201621/?cnpj=04930131000129 

AFE COSMÉTICOS 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351532389202051/?cnpj=04930131000129 

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351268531201621/?cnpj=04930131000129
https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351532389202051/?cnpj=04930131000129
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AFE CORRELATOS 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351271838201638/?cnpj=04930131000129 

Por todo apresentado Ilustríssimo Pregoeiro, REQUER A 

DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO e J. 

S. CARVALHO EIRELI PARA O ITEM 3, DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, NELSON LEITE FERREIRA – ME, MEGA 

ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e PROLAGOS PRODUTOS 

PARA SAUDE EIRELI PARA O ITEM 4, por não possuírem a documentação ora 

exigida para a comercialização de produtos saneantes e cosméticos entre pessoas 

jurídicas nos termos da legislação da ANVISA, o que inclusive foi exigida no edital. 

II.3 – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO PROCESSO 

LICITATÓRIO 

O princípio basilar da Administração Pública é o da LEGALIDADE, 

onde os atos da administração pública deve observar o previsto em lei. 

 Na presente situação no que rege a lei especial da ANVISA em relação 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351271838201638/?cnpj=04930131000129
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ao comércio de produtos saneantes, cosméticos, produtos para saúde e 

perfumes,  a qual a administração pública deve exigir dos licitantes a AFE 

ESPECÍFICA PARA OS PRODUTOS (itens 03 e 04 do termo de referência) 

EXPEDIDA PELA ANVISA, isto para a comercialização ENTRE PESSOAS 

JURÍDICAS. 

No ato convocatório, tópico 8.1.4, item 8.4.1.4, determina que os 

licitantes devem apresentar autorização de funcionamento da empresa 

licitante expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde. 

O artigo 3º da lei 8.666/93 e artigo 5º da lei 14.133/2021 

estabelecem que a licitação deve observar a aplicação de alguns princípios, 

dentre eles da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO/VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

E nestes termos vem o artigo 41 da lei 8.666/93 da lei 

8.666/93, a qual a administração não pode descumprir o que determinado 

no edital, assim vejamos: 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Desta maneira, a administração pública, neste ato representado 

pelo Pregoeiro, deve observar o que previsto em lei, bem como não pode 

descumprir o que exigido no ato convocatório, ou seja, os licitantes deveriam 

ter apresentado AFE para cosméticos e saneantes no certame licitatório, em 

específico aos itens 03 e 04, o que não possuem, devendo as propostas serem 

desclassificadas. 
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III – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

Por todo apresentado Ilustríssimo Pregoeiro, requer: 

a) -  o recebimento das razões do recurso administrativo, ora tempestiva; 

b) – O PROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, com a desclassificação 

das EMPRESAS DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO e J. S. CARVALHO EIRELI 

PARA O ITEM 3; 

c) – O PROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, com a desclassificação 

DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, NELSON LEITE 

FERREIRA – ME, MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES 

LTDA e PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI PARA O ITEM 4. 

d) – Com a desclassificação das empresas ora mencionadas no itens 3 e 4 do ato 

convocatório, a classificação da proposta da parte Recorrente (Natalia 

Distribuidora) por possuir e apresentar toda a documentação necessária 

para a comercialização entre pessoas jurídicas dos produtos constantes 

nos itens mencionados, qual seja AFE de cosméticos e saneantes. 

e) – Na eventualidade de não provimento do recurso administrativo, que o 

mesmo seja encaminhado para a Autoridade competente para decisão. 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

Montes Claros/MG, 14 de Abril de 2021. 

Natalia Distribuidora Ltda- ME 
CNPJ: 04.930.131/0001-29 

Rosângela Marques Lima Bulhões 
Sócia Administradora 
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