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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

PROCESSO Nº 07/2019

CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO.Nº 07/2019 (1º Republicação)

O CENTEDUC - Unidade 2 - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação,

pessoajurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que em razão do Contrato de Gestão

nº. 004/2017-SEDI firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e

Inovação - SEDI, e dando prosseguimento ao Processo de Contratação de Serviços nº.

07/2019 em conformidade com o disposto no art. 4º, II, do Regulamento para os

Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, faz

saber que intenciona contratar empresa especializada em SERVIÇOS DE AUDITORIA

EXTERNA,do tipo melhor preço e técnica ao CENTEDUC - Centro de Soluções em

Tecnologia e Educação, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI, e

Proposta Técnica do CENTEDUC, pelo período de 12 (doze) meses. conforme Edital de

Chamamento de Contratação nº 07/2019.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até as 10h do dia

24/04/2019, e poderão ser entregues através do email contratos(centeduc.com.br ou

presencialmente na sede do CENTEDUC, no seguinte endereço:Rua 101, Nº 35, Qd. F-17,

Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150; informando o número do CNPJ, endereço

completo e responsável pela empresa.

Goiânia/GO, 17 de abril de 2019.

   

bral
, ndo Landa So
RerDiretorÉpresidente-59

coCPF: piAaldrds231-

FRAIRSOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃONº. 07/2019

(1º Republicação)

O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação qualificada no Estado de

Goiás através do Decreto nº.8.624/2016, que em razão do Contrato de Gestão nº. 004/2017-

SEDI firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação SEDI,

e dando prosseguimento ao Processo de Contratação nº.07/2019 em conformidade com o

disposto no art. 4º, II, do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de

Obras, Contratação de Serviços e Alienações.

1. OBJETO:

1.1. Contratação da prestação de serviços especializados em AUDITORIA EXTERNA,para

atender às necessidades do CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E

EDUCAÇÃO - CENTEDUC,conforme descrito no item 2.45 do Contrato de Gestão Nº

04/2017/SEDI/GOe para tanto emitir relatório conclusivo de acordo com as NormasBrasileiras

de Contabilidade — NBC.

1.2. A futura Contratada deverá desenvolver os elementos necessários para a adequada

prestação do serviço.

1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da futura

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O CENTEDUC é responsável pela execução de serviços em educação profissional

tecnológica e desenvolvimento tecnológico no Estado de Goiás, condizente aos Municípios

constantes do Lote 5, através do Contrato de Gestão de nº. 004/2017-SEDI, objetiva a

transferência da administração dos equipamentos públicosintegrantes da Rede Pública Estadual

de Educação profissional e a operacionalização das ações de educação profissional de Goiás,

definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisas e extensão, ofertadas

por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou qualificação profissional,

educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação

e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, das ações de desenvolvimento e

inovação tecnológica — DIT, por meio de transferência de tecnologia, prestação de serviços

tecnológicos e promoção e fortalecimento de ambientes de inovação, bem comoas atividades
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de apoio auxiliares ao setor público, sendo assim sua função deve ser percebida de forma correta

e ampla pela sociedade da região, todo o esforço da administração com bons profissionais,

instalações corretas, equipamentos e procedimentos adequados, será ainda mais eficaz quando

amparada por uma equipe especializada em Auditoria externa, com a função de orientar,

disciplinar, fiscalizar e zelar pela fiel observância dos princípios éticos e disciplinares, para que

a percepção dos usuários, familiares, funcionários e sociedade seja a mais positiva possível.

2.2. Sendo assim é totalmente necessária a contratação de empresa de auditoria independente,

conforme descrito no item 2.45 do Contrato de Gestão nº 04/2017/SEDI-GO,para auditar as

contas do CENTEDUC,e para tanto emitindo relatório conclusivo e de acordo com as Normas

Brasileiras de Contabilidade —- NBC, cujos custos deverão ser previamente autorizados pelo

órgão supervisor.

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços de auditoria relacionados à auditoria contábil do balança anual bem como o de

acompanhamento semestral, onde serão executados os seguintes termos:

3.2. DA AUDITORIA CONTABIL DO BALANÇO ANUAL

3.2.1. Auditoria das Demonstrações Financeiras e Contábeis Anuais, nos termos das normas

vigentes, emitindo Parecer de Auditoria acompanhado de Relatório Analítico dos dados e

informações analisadas, em atendimento ao inciso do Artigo 3º da Resolução Normativa 013/2017-

TCE:

s) — relatório de auditoria externa sobre as Demonstrações Contábeis, no sentido de

verificar se estas refletem adequadamente aposição patrimonialefinanceira, o resultado

das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa da contratada

examinada, bem como em relação a evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário

e o seu impacto nas contas auditadas;

3.3 DAS AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO

3.3.1. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL

3.1.1.1. Auditoria de acompanhamento dos balancetes, com fechamento semestral.

3.3.2. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

3.3.2.1. Auditoria de acompanhamento dos balancetes, realizadas trimestralmente, sendo as do

segundo trimestre conjugada com a auditora semestral e a do quarto trimestre será feito a
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auditoria das Demonstrações Financeiras e Contábeis Anuais, conforme tabela abaixo:

 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE o 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
2019 2º TRIMESTRE 2019 2019 2019

Janeiro Abril Julho Outubro

Fevereiro Maio Agosto Novembro

Março Junho Setembro Dezembro

Auditoria nos Auditoria nos

Auditoria nos Balancetes conjugado Auditoria nos Balancetes conjugado

Balancetes com o fechamento das Balancetes com o fechamento

contas do 1º semestre Anual       
3.4. A empresa a ser CONTRATADApoderá ser solicitada para emitir opinião prévia sobre as

rotinas, documentos e formulários padrões implantados, conforme demande a Contratante,

objetivando a convalidação dos atos e documentos a serem produzidos no decorrer da execução

do Contrato de Gestão nº 04/2017-SEDI.

3.5. A empresa a ser CONTRATADA deverá ter conhecimento do Contrato de Gestão, bem

como das normase regulamentosde fiscalização e avaliação emanados pelo Órgão Supervisor,

CGE e TCE-GO,sendo osprincipais:

a) Contrato de Gestão 04/2017-SEDI,

b) Resolução Normativa 013/2017-TCE — fiscalização de OS;

c) Lei 15.503/2015 de 28/12/2005 - Qualificação de OS e demais procedimentos;

d) Outras que venham a ser emitidas ao decorrer deste contrato.

3.6. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.7. Poderão ser requisitados futuramente outros serviços com mesmanatureza do Objeto deste

Processo Seletivo, sendo concedido até 45 (quarenta e cinco) dias para adequação da empresa

porventura vencedora deste Processo Seletivo.

4. DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOSSERVIÇOS:

4.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de

produtividade.

4.2. A qualidade dos serviços prestados deverá ser verificada juntamente com o documento da

CONTRATADAque contenhaa relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
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neste Edital e na proposta, informandoas respectivas quantidades e especificações técnicas.

4.3. A CONTRATANTE deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento

do ajuste.

4.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, e,

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e

prepostos

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1. Poderão participar deste Processo Seletivo todos interessados que atenderem a todas as

exigências e condições deste Edital.

5.2. É vedada neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:

a) Sejam Estrangeiras e não funcionem no País.

b) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, ou

que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

c) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição;

6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

6.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de seleção, no dia e horário

estabelecidos, deverão apresentar simultaneamente os documentos previstos no item 7.4.1.

6.2. Caso a documentação seja enviada por correio eletrônico deverá ser da seguinte forma:

Assunto: HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO - PROCESSO CHAMAMENTODE

CONTRATAÇÃO Nº. 007/2019 — NOME DA EMPRESA E CNPJ,e ter como anexo os

documentos exigidos no item 7.1;

6.3. Caso a documentação seja enviada por meio postal ou físico no endereço previsto no Ato

de Convocação, deverá ser composta dos documentos exigidos no item 7.4 em um único

Envelope, rotulado externamente com o seguinte informe:

ENVELOPE: HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

CENTEDUC-CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº. 007/2019

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ.

7. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E PROPOSTA DE PREÇO:
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7.1. Referente à habilitação jurídica, do prestador de serviços, serão exigidos os seguintes

documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição e de seu procurador (caso

seja representado por este), mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida

em cartório, conferindo-lhe amplos poderes de representação em todos os atos e termos do

procedimento:

b) Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou

Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual;

c) Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal da

empresa de que não é contribuinte Estadual, não é necessário reconhecer firma da assinatura;

d) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

e) Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo

representante legal da proponente (modelo anexo), não é necessário reconhecer firma da

assinatura;

f) Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do representante

legal da empresa de que não é contribuinte Municipal, não é necessário reconhecer firma da

assinatura;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de

Goiás;

h) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa

de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente e perante o

município de Goiânia/GO;

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de débitos

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade

relativa às contribuições previdenciárias e sociais;

)) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termosda Lei Federal

nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data

de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior

do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

k) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). por

meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal:
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1) Atestado(s) de Capacidade Técnica, que serão pontuados conforme Anexo IV, que

comprovem que a Proponente ou seus sócios, estão executando, ou executaram serviços

compatíveis em características com o objeto deste Processo Seletivo;

m) Qualificação técnica dos Sócios da Proponente:

7.2. Serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa.

8. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA:

8.1. Será declarada vencedora do certame a empresa proponente cuja proposta tenha sido aceita

e a documentação esteja de acordo com o item 7.1.

8.2. A publicação da vencedora será realizadano website institucional

(https://www.centeduc.org.br).
 

8.3. O CENTEDUC,a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento contratual e

a seu exclusivo critério, poderá cancelar o Processo Seletivo, sem que caibam aos participantes

quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.

9. DO CONTRATO FIRMADO:

9.1. As obrigações decorrentes do presente processo seletivo, serão firmadas através da

assinatura de termo de contrato, do qual fará parte, independentemente de transcrição, o

presente Edital, seus anexos e a proposta do Contratado, no que couber.

9.2. A critério do CENTEDUC,a minuta do contrato poderáser encaminhada via e-mail.

10. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. A CONTRATADA compromete-se a fornecer os itens nos exatos termos do Edital de

Processo Seletivo.

10.2. Assume A CONTRATADA os ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste

contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de

sua responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a

CONTRATANTEnão tem qualquer vínculo laboral.

10.3. Na hipótese de alteração na sistemática estabelecida deverá primeiramente ser submetida

à consideração do CONTRATANTE, com respectiva justificativa a quem caberá decidir a

orientação a ser adotada.

10.4. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista

que eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer

órgão administrativo e/ou fiscalização.
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10.5. Produzir e submeter a CONTRATANTE,junto com a Nota Fiscal, relatório analítico que

contenha o resumo dasatividades prestadas.

10.6. Informar no corpo da Nota Fiscal as seguintes descrições: número deste Contrato, e as

competências a que se refere à prestação dos serviços, sob pena de não ser pago o valor referente

à Nota Fiscal, caso não contenha estas informações.

10.7. O transporte dos itens adquiridos está a cargo da CONTRATADA.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. O CENTEDUC- Centro de Soluções em Tecnologia e Educação poderá revogar ou anular

este processo, no todo ou em parte.

11.2. Esta seleção não obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pela Superintendência com anuência da Presidência, ouvido o setor

responsável pela seleção de fornecedores.

11.3. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie

suas normas.

11.4. Poderá o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de

fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade

técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a

que título for.

11.5. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência

destinadaa esclarecer ou complementara instrução do processo.

1.6. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

11.7. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até o dia 24 de

abril de 2019 as 10h, sob pena de não participação no certame.

11.8. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35, Qd. F-17, Lt.

03, Setor Sul, Goiânia-GO às 16h do dia 24 de abril de 2019.

11.9. As empresas que apresentarem proposta para o presente chamamento poderão se fazer

representar pordirigente ou por procurador previamente habilitado.

11.11. No local, data e hora designados no Item 11.8, em ato público, será dado início à sessão

pública que procederá ao credenciamento dos representantes dos prestadores de serviços
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presentes, e serão abertosos envelopes concernentes à Documentação de Habilitação e Proposta

Técnica e de Preço. sendo que após as necessárias vistas e conferências pela Comissão de

Chamamento, serão rubricados por essa e pelos representantes das entidades que se fizerem

presentes.

11.12. Após as necessárias vistas e conferências, o conteúdo dos envelopes devidamente

rubricados pelos membros da Comissão de Chamamentoe pelos representantes das proponentes

que se fizerem presentes, caso a Comissão julgue conveniente, a sessão poderá ser suspensa

para que a análise dos documentos seja realizada em sessão reservada. Nesta hipótese, o

resultado será devidamente publicado nosítio eletrônico da proponente, em até 03 (três) dias

úteis.

11.13. No caso de não recebimento de propostas ou quando estas forem insuficientes para

comparação de mercado, o prazo para recebimento das mesmas será prorrogado por igual

período àquele disposto no ato de convocação, por exclusivo critério do CENTEDUC.

Goiânia, 17 de abril de 2019.

Fernando LanndaoSobrçRaaRádáião
 

FERNANDOLANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I

PROCESSO nº. 07/2019

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 07/2019

Prezados Senhores,

(nome da empresa) » CNPJ/MFnº. , sediada |(end. completo)

+ telefone » e-mail » representado por

, CI/RG nº. e CPF sobo nº. , tendo examinado a

Edital de Chamamento de Contratação nº. 04/2018, venho apresentar a presente proposta para

a prestação dos serviços, conforme planilha e condições abaixo, já com todosos custos diretos

e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

1. Contratação da prestação de serviços especializados em AUDITORIA EXTERNA, para

atender às necessidades do CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

- CENTEDUC,concernente ao objeto do Contrato de Gestão nº 04/2017/SEDI/GO.

2. Detalhar todos os serviçose inserir os respectivos valores.

3. A validade da proposta será de( ) dias.

Localidade, de de 2019.

(assinatura)

(Nomee assinatura do responsável legal)
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ANEXO HH

PROCESSO Nº. 07/2019

DECLARAÇÃO

A empresa . inscrita no CNPJ sob o nº.

, com sede na , por intermédio do seu

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de

Identidade nº. SSP| edo CPF nº. , DECLARA
 

para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei

Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, bem como não possui qualquer vínculo com o CENTEDUC —- CENTRO

DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

, em de 2019.
 

 

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III - OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional

PROCESSO Nº. 07/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilma. Sra. — Diretora Adiministrativa Financeira

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.

( ), DECLARA ao CENTEDUC,para fins de não incidência na fonte do Imposto

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o

PIS/Pasep. a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é

regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional,

de quetrata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem

assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação

patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação

pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de

informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente.

eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação

destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº

9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.

299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de

dezembro de 1990).

, em de 2019.
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ANEXO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOSDO EDITAL Nº. 07/2019

 

 

 

À empresa , inscrita no CNPJ sob o

nº. + com sede na .» por intermédio do seu

representante legal o(a) Sr(a) . portador(a) da Carteira de

Identidade nº. SSP|edoCPFrnº. , DECLARA ter 

total conhecimento e concorda com os termos e anexos do processo seletivo de nº 07/2019

disponibilizado pelo CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO -—

CENTEDUC.

, em de 2019.
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ANEXO IV

TABELA DE PONTUAÇÃO

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

   

 

 

 

Especialização, ou pós-graduação, no

A país ou no exterior, na área de atuação 04 0,5 2,0

escolhida.

B Título de Mestrado, no país ou no exterior. 01 3,0 3,0

c Titus de Doutorado, no país ou no 01 40 40

exterior.       

Ter atuado para empresas de direito

público ou privado

 

 

B Ter atuado para Entidades não 03 20 60
governamentais
 

c Ter atuado para Organizações Sociais 03 83,0 9,0      

 

Fernando Landa Sobral
Diretor Presidente E

CPF: 004.4144.231-59CENTEDUC
 AI

FERNANDO LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE
CENTEDUC
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