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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 192/2018 

O MUNICIPIO DE MALHADA, BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede â Praça Santa 

Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, 

Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de 

Malhada, portador da cédula de identidade n.° 03909160, SSP-BA, CPF/MF N.° 269.951.665-15, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente 

CONTRATANTE e, do outro lado a Senhora, UILDES ALVES DOS SANTOS SILVA, portadora da 

cédula de identidade n.° 00.940.039-71, SSP-BA, CPF N.° 526 461 655-87 residente e domiciliada a 

Rua Vasco da Gama, N° 145, Bairro Alto Maron, Vitoria da Conquista — Bahia, CEP. 46.005-246, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, e 

que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.°. 8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as 

cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente 

de transcrição, os documentos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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§ 1.° Contrafação de profissional para prestação de serviços técnicos especializados, com o objetivo 

de executar ações e implementar diretrizes em conformidade com as novas políticas públicas 

educacionais, instituídas pela Base Nacional Comum Curricular — BNCC, no âmbito da Rede 

Municipal de Ensino, para aprimoramento do Sistema Municipal de Ensino, atendendo a solicitação 

da Secretaria de Educação de Malhada — Bahia. 

§ 2.°  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Montar processo de autorização de funcionamento de todas as unidades escolares da rede 

municipal de ensino do município de Malhada; 

Processo de regularização e convalidaçào devida escolar dos alunos do Curso Técnico em 

Agropecuária do Colégio São Sebastião, localizado nO Distrito de Canabrava e, consequentemente, a 

destinação do curso para a esfera Estadual; 



PR E FIE '-'-ti Ft.". 

A IP C:» FeCA. no -I-  n& 13A1_11-1 

Assessoria técnica no acompanhamento e orientação dos processos de normas e técnicas, 

apreciados pelo Conselho Municipal de Educação — CME de Malhada; 

Capacitação dos Conselheiros Titulares e Suplentes em conformidade com a exigência 

legislativa educacional para o contexto atual; 

Orientação de estudos para os Conselheiros do CME, Diretores, Coordenadores Pedagógicos e 

Técnicos da Secretaria de Educação na construção do Curriculo Escolar e Matriz Curricular em 

conformidade e BNCC e o novo modelo de ensino. 

§ 3.° Os serviços deverão ser prestados através de visitas semanais na sede da Secretaria de 

Educação e de efeito de assessoria e consultoria contínuas, por meio de contatos diretos com os 

servidores públicos titulares das unidades administrativas, cuja natureza das atividades esteja 

diretamente relacionada com o objeto da presente avença, que deverão ser atestados previamente, 

para efeito de comprovação de execução e do fiel cumprimento das obrigações ajustadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA — PRAZO 

§ 1.° O presente contrato terá vigência por um período de 02 (dois) meses, com início imediato a 

partir da assinatura, prorrogáveis de acordo com a legislação pertinente. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor do presente contrato é de R$ 2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) mensais, 

cujo valor global é de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), resultante da 

multiplicação do valor mensal pelo prazo de 02 (dois) meses 

§2° As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas pela UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 204 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO DESPORTO — 

PROJ./ATIVIDADE: 2.016 — MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL — ELEMENTO 

DESPESAS: 33.90.36.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FISICA. 

§3° O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste contrato, 

notadamente, o previsto na Clausula Primeira. 
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faikLISULA QUARTA — OBRIGAÇÕES 

§1° DA CONTRATANTE: 

Designar uma equipe técnica para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto do 

presente Contrato; 

Avaliar e aprovar ou não, qualquer serviço executado pela CONTRATADA; 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, de modificações introduzidas nas especificações 

técnicas dos serviços, sempre que houver necessidade de aprimoramento ou correção desses 

documentos, com ela colaborando, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos; 

IV. 	Notificar a CONTRATADA, por escrito, e com seu expresso ciente, fixando-lhe prazo 

para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução do Contrato, bem como da 

eventual aplicação de multas previstas no Contrato. 

§2° 	DA CONTRATADA 

Realizar os serviços constantes na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos estipulados 

na Cláusula Segunda, sem prejuízo de outros encargos previstos na Lei do Contrato; 

Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de 

origem federal, estadual ou municipal, vigentes, bem como de quaisquer despesas judiciais ou 

extrajudiciais, que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relação a terceiros decorrentes de ação 

ou omissão dolosa ou culposa de prepostos da CONTRATADA; 

Atender, com presteza os chamados e reclamações sobre a qualidade dos serviços técnicos 

executados, providenciando imediatamente a sua correção. 

Comunicar por escrito a CONTRATANTE, qualquer dificuldade eventual que inviabilize a 

execução do serviço, a fim de serem adotadas providências cabiveis. 

Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e regulamentos federais, estaduais e 

municipais pertinentes a este Contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA — DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses 

previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, sem 

que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades 

pertinentes. 

§ 1° A rescisão do CONTRATO se dará em caso de conveniência e a critério único da 

Administração Pública. 

§ 20 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento dos 

serviços já realizados e aprovados pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1 - A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo Secretário de Educação, Sr°. Célio 

Fernandes de Brito, Decreto N° 003, o qual em conjunto ou individualmente, deverá adotar todas as 

medidas necessárias â supervisão e execução do Contrato. 

§ 1°. Caberá ao gestor de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte da 

CONTRATADA. 

§ 2°. No desempenho de suas atividades ê assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 

perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 

§ 3°. Caberá ã fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a 

lei e as disposições do presente Contrato. 

6.2 - O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo 

com o Contrato. 

6.3 - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 



CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

Observando-se a Lei Federal n ° 8 666/93 e alterações posteriores as penalidades serão aplicadas da 

seguinte forma: 

1) Advertência - será aplicada de forma oral ou escrita, para infrações leves, a critério da 

Administração. 

Multa - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes 

limites máximos: 

0,3% ao dia, até o 300  (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado; 

15%(quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar 

o Contrato dentro de 05(cinco) dias úteis, contados da data da convocação; 

20%(vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, nos casos de atraso superior a 

30(trinta) dias. 

O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, salva se a 

CONTRATADA, no prazo máximo de 48 horas, recolher aos cofres públicos o valor da multa. 

CLÁUSULA OITAVA — CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, pela 

CONTRATADA, sem autorização expressa da CONTRATANTE. 

CLAUSULA NONA — INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente Contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 

responsabilidade do Contribuinte, assim definido na Norma Tributaria. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 	1. 	  

Os casos omissos serão resolvidos segundo a Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores e 

demais disposições normativas pertinentes a matéria objeto deste instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 

execução dos serviços contratados e mão-de-obra necessária â boa e perfeita execução dos 

mesmos. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, substituindo de imediato aqueles que forem julgados inconvenientes. 

§1° A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ânus ou obrigações vinculadas â legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente Contrato, 

cujo cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente a CONTRATADA; 

§2° A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculadas â execução do presente CONTRATO, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes CONTRATANTES, diante das 

testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 

Malhada, Bahia, 12 de Novembro de 20 

 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 
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UILDES ALES DOS SANTOS SILVA 

RG. n.° 00.940.039-71, SSP-BA, CPF N.° 526.461.655-87 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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Cert ir toamos que 	UILDES ALVES DOS SANTOS SILVA 	concluiu o -Ctird-. de-  Poe- 
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- 	_ 

jus ao presente certj J i cada . 

da Conquista, 05 de fevereiro de 1993p 
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Ter e z inhjazAmar ai ' de Oliveira 
L Coordenador 

DaJJ9 

jiConcluinte 
RG 940.039 SSP /BA 

(-Pedro de Souza Gusmao _ 
,Reitor ° ' 



IL/ERSIDADE ESTADUAL. DO SUDOESTE DA BANIA - U.E.45-8. 
IFORIZADA PELO DECREk FEDERAL No. 94.250 DE 22.04.1987 
40-RETTORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 	PREPE 
SCIVETARIA GERAL DE CURSOS - SGC 

HISTOR 100 	ESCOLAR 

.44NO(A) LJIL.DES ALVES DOS SANTOS SILVA 	 Ra: 940.039 SSP/BA 

4rs0 de Especializácao em Linguistica Aplicada ao Portugues, ministrado pela 
ES, em tres modulos, de 11_01.1992 a 22,01.1993, com carga horaria de 3S0 
was-aula, cumprindo as disoosiooes da Resalucao CFE 12/433 e da Resolucao 
:E 000/92, aprovado pelos Processos 30/91 e 101/92 do Conselho de Ensino, 
ssguisa e Extensa° 	CONSEPE/UESS, 

DISCIPLINA: 

TEORIA LINGUISTICA 

TOPICOS DE SINTAXE-SEMANTICA 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO 

SOCIOLINGUISTICA 

PSICOLINGUISTICA 

POLITICA EDUCACIONAL (Estrutura e Funcio-
namento do Ensino Superior) 

TECN1CAS E METODOS DE ENSINO (Metodologia 
do Ensino Superior) 

LINGUISTICA TEXTUAL 

ANALISE DA CONVERSACAD 

TEORICA/ 
PRATICA: C.H.: CR: NOTA: 

T 40 02 07.0 

T 40 02 10,0 

T/P 45 02 08,5 

T/P 45 02 10.0 

T/P 45 02 07.0 

30 02 07.5 

T/P 45 02 09.3 

T/P 45 02 10.0 

T/P 45 02 10.0 

DOCENTE: 
	

TRULACAO: 

SERAFINA M. S. PONDE 
	

MESTRE 

MANOEL SOARES SARMENTO FILHO 
	

DOUTOR 

DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA 
	

DOUTOR 

DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA 
	

DOUTOR 

MIGUEL ARGEL GARCIA BORDAS 
	

DOUTOR 

LIVIA DIANA ROCHA MAGA1.HAES 	MESTRE 

JOSEFINA MARIA CASTRO DOS SANTOS MESTRE 

LEONDR LOPES FAVERO 	 DOUTOR 

MARLI QUADROS LEITE 	 MESTRE 

DAS 	Para a AVALIAM foram exigidas atividades escritas e praticas, as quais foram atribuidas notas numa 
escala de fero a dez, exigindo-se no minimo SETE para aprovara°. 

.toria da Conquista, 05 de fevereiro de 1993. 

4 

Sec. Reis ro e Controle Discente 
unia de Souza Nogueira 	 Anadete ata Gusmao da Silva 

Diret r 	ee. Geral de Cursos 

Marinalva 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: UILDES ALVES DOS SANTOS SILVA 
CPF: 526.461.655-87 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RS) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas; e 

não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a n' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://db.govàr> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 
2/10/2014. Emitida às 17:49:46 do dia 06/11/2018 <hora e data de Brasilia>. 

Válida até 05/05/2019. 
Código de controle da certidão: 40F5.1CF4.D8BB.F256 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCerti..
. 06/11/2018 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 06/11/2018 16:31 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 2636945 

NOME 

URDES ALVES DOS SANTOS SILVA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CPF 

526.461.655-87 

Fica certificado que não constam, ate a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurldica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 06/11/2018, conforme Podada n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://vevnv.sefaz.ba.gov.br  

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e 
Execução Orçamentaria 

Certidão Positiva com efeito de Negativa 
N° 0050080 / 2018 

CONTRIBUINTE: 0084673 - UILDES ALVES DOS SANTOS SILVA 

CPF: 	526.461.655-87 	 Insc. Municipal: 
Cód. Contribuinte: 

ENDEREÇO IMÓVEL: 	 PROCESSO: 

RUA VASCO DA GAMA, N°145 - PQ STA CECILIA - ALTO MARON - VIT 
CONQUISTA - BA - CEP: 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o Artigo 160 da Lei 
Municipal N° 1 259, de 29 de dezembro de 2004, combinado com o disposto no 
Artigo 205 da Lei Federal N° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, encontra-se em 
situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. A presente certidão 
não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a 
recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela 
Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da 
Lei Federal número 5.172 de 25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional. 

Observação: 

VALIDADE = 90(Noventa) dias 

Vitória da Conquista-BA, 07 de Novembro de 2018 

84~-t  
JOSELENE BITTENCOURT SANTOS 	ás 11:00:04 he. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: UILDES ALVES DOS SANTOS SILVA 
CPF: 526.461.655-87 
Certidão n°: 161720232/2018 
Expedição: 06/11/2018, às 17:59:02 
Validade: 04/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que UILDESimms DOS SANTOS SILVA, inscrito(a) no CPF sob 
o n' 526.461.655-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

ugecões:°KM t 	ià 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 

CONTRATO: 192/2018 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA — BA; Contratada 

UILDES ALVES DOS SANTOS SILVA. CPF: 526.461.655-87. Endereço: Rua Vasco da Gama, No 145, 

Bairro Alto Maron, Vitoria da Conquista — Bahia, CEP. 46.005-246. Objeto: Contratação de 

profissional para prestação de serviços técnicos espedalizados, com o objetivo de executar ações e 

implementar direbizes em conformidade com as novas politicas públicas educacionais, instituídas pela 

Base Nacional Comum Curricular — BNCC, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, para 

aprimoramento do Sistema Municipal de Ensino, atendendo a solicitação da Secretaria de Educação de 

Malhada — Bania. Valor (Mensal): R$ 2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais). Valor 
(Global): R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 204 — Secretaria de Educação, Cultura e do Desporto; 

ATIVIDADE/PROJETO: 2.016— Manutenção do Ensino Fundamental; ELEMENTO DE DESPESA: 

33.90.36.00.00 — OUTROS SERV. DE TERCEIROS — PESSOA FISICA. PRAZO: 02 (dois) mesa. DATA 
DE ASSINATURA: 12/11/2018. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao sito tittns://www.portaldeassinaturas.00m.br:403  e utilize o código EE78-7990-E958-89E I. 
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