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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 01 

 

As partes qualificadas no presente Termo, de um lado Autoridade Portuária de 

Santos - SPA, sociedade de economia mista inscrita no CNPJ/ME sob n° 

44.837.524/0001-07, com sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/n° - 

Santos - São Paulo, neste ato representadas por seu respectivo representante legal 

infra-assinados, doravante denominada “CONVENIADA” e de outro lado, CESS - 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG, situado na Avenida Conselheiro Nébias, 

159 – Bairro Paquetá – Santos, São Paulo, CEP 11015-001, inscrita no CNPJ/ME sob 

nº 03.986.941/0002-15, representada pelo Sr. Eduardo Henrique Becker 

Degl’lesposti como Diretor dos cursos de Graduação, e também Conveniada da 

FGV, Fundação Getulio Vargas, para a realização de cursos do programa FGV-IDE, 

na região dos municípios do ABCD, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e 

Baixada Santista, neste ato representada pela Sra. Margareth Rose Franco de 

Moraes, Coordenadora Local – Baixada Santista, doravante denominada 

“CONCEDENTE” têm entre si certo e ajustado o presente Convênio de 

Cooperação, que será regido pelos termos e condições a seguir. 

 

 

CLÁUSULA 1ª – OBJETO 

 
O presente convênio tem por objetivo estabelecer a cooperação entre as interessadas 

na área do desenvolvimento educacional, pela oferta dos cursos abaixo elencados, 

pela CONCEDENTE aos funcionários da CONVENIADA, e seus respectivos 

dependentes legais que manifestarem interesse em se matricular nos referidos 

cursos, os quais serão ministrados especificamente nas unidades de Santo André, 

São Caetano do Sul e Santos, especialmente no oferecimento de bonificação 

(desconto) nos valores das mensalidades, conforme disposto na cláusula 4ª: 

 
 Graduação: Administração, Economia, Ciências Contábeis e /ou Publicidade 

e Propaganda da STRONG ESAGS; 
 Nível especialização: MBA Executivo e Pós-Graduação Lato-Sensu - da 

Fundação Getulio Vargas; 

 Curta e Média duração, da Fundação Getulio Vargas; 

 Cursos/Treinamento em TI da Strong Solutions. 

 
 

CLÁUSULA 2ª – BENEFÍCIOS 

 
A CONCEDENTE possibilitará, mediante comum acordo, a divulgação de seus cursos, 

no espaço físico da CONVENIADA, como forma de orientação e/ou aconselhamento 

aos seus funcionários. 
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CLÁUSULA 3ª – VIGÊNCIA E EXTINÇÃO 

 
 

O prazo de vigência deste convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do 

1º (primeiro) dia útil do mês seguinte à data de assinatura pela CONCEDENTE. 

 
Parágrafo Primeiro – Terão direito ao desconto apenas os colaboradores que se 

matricularem a partir da data de assinatura deste termo, não havendo retroação de 

desconto. 

 
Parágrafo Segundo- O presente convênio poderá ser renovado, de comum acordo 

entre as partes contratantes, por mais períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) 

meses, através de aditivos ou de novo termo de convênio de cooperação podendo, 

ainda, ser denunciado a qualquer tempo, conforme preceitua o Parágrafo 

Terceiro. 

 
Parágrafo Terceiro - Em caso de rescisão do presente instrumento ou, ainda, 

quebra de vínculo empregatício do Estudante com a CONVENIADA, o desconto 

continuará com validade para os que já se encontrarem matriculados, ficando 

assegurado até a conclusão do curso contratado. 

 
Parágrafo Quarto - O presente convênio poderá ser denunciado por escrito, por 

qualquer uma das partes, mediante prévia comunicação, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, sem que qualquer indenização seja devida. 

 
Parágrafo Quinto - O presente convênio de cooperação poderá ser rescindido por 

inadimplência de suas cláusulas, mediante prévia comunicação, com antecedência de 

30 (trinta) dias. 

 
Parágrafo Sexto - O presente contrato poderá ser também revogado por qualquer 

das partes, independente de notificação, nos casos de: 

 
a) Liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes; 

b) Recuperação Judicial ou falência de uma das partes homologada ou decretada; 

c) Transferência do contrato a terceiros sem o pleno e expresso consentimento de 

uma das partes; 

d) Força maior ou casos fortuitos que impeçam o cumprimento deste Convênio de 

Cooperação. 

 

 

CLÁUSULA 4ª – OBRIGAÇÕES 

 
O objetivo definido na Cláusula 1ª deste Convênio de Cooperação consubstancia-se 

em especial, no oferecimento de bonificação (desconto) nos valores das 

mensalidades, após o processo seletivo e a respectiva matrícula, respeitando-se a 

tabela vigente de valores existente na CONCEDENTE, desde que não ocorra 

impontualidade no pagamento das parcelas na data do vencimento, caso em que o 

aluno perderá o abono, referente ao mês, concedido pelo convênio. 
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Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE, durante a vigência do Convênio de 

Cooperação, oferecerá uma bonificação (desconto), conforme abaixo: 

 
 

 Graduação: os descontos nas mensalidades variam de acordo com a bolsa mérito 

(conforme anexo I) obtida pelo candidato na prova do vestibular ou nota do 

ENEM (dos últimos dois anos,) e o termo de convênio de cooperação oferecerá 

uma bonificação (desconto) de 5% (cinco por cento) sobre o valor líquido. 
 50% de isenção na inscrição do vestibular efetuada na unidade. 

 Nível especialização: 5% (cinco por cento) sobre a tabela de valores, sendo 
que sempre que a CONCEDENTE lançar tabelas de valores promocionais, o 
desconto de 5% ficará assegurado, limitando-se o total de descontos em 15% 
(quinze por cento) sempre em relação à tabela normal de valores; 

 Curta e Média duração: 5% (cinco por cento) sobre a tabela normal de 
valores; 

 Cursos/Treinamento em TI: 5% (cinco por cento) sobre a tabela normal 
de valores. 

 
Parágrafo segundo: A tabela normal de valores praticada poderá ser modificada a 

critério da CONCEDENTE. 

 
Parágrafo Terceiro A CONCEDENTE reserva-se o direito de conceder descontos 

especiais ou não aos alunos existentes e que não façam parte deste Convênio de 

Cooperação. 

 
 

Parágrafo Quarto: A CONVENIADA compromete-se a divulgar internamente, a 

todos os seus funcionários, os cursos existentes e ministrados pela CONCEDENTE. 

 
 

Parágrafo Quinto: A divulgação poderá ser feita por meio de e-mails corporativos 

internos, intranet e hotsite, a critério da CONVENIADA. 

 
 

Parágrafo Sexto: A CONCEDENTE não suportará ônus algum que porventura a 

CONVENIADA venha a ter com a divulgação do presente convênio para os seus 

funcionários. 
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Parágrafo Sétimo: A CONCEDENTE é a única responsável por todos os 

pagamentos salariais, tributos, encargos fundiários e previdenciários de seus 

professores e empregados, sendo que a CONVENIADA ficará isenta de qualquer 

responsabilidade trabalhista, previdenciária, tributária, cível e criminal, perante todo, 

quer seja solidária e/ou subsidiária referente aos débitos que possam vir a ser 

gerados por funcionários e seus dependentes das empresas e entidades filiadas à 

CONCEDENTE. 

 
Parágrafo Oitavo: As partes acordam, ainda, que a CONVENIADA ficará isenta de 

qualquer responsabilidade com relação a obrigações assumidas por seus 

colaboradores perante a CONCEDENTE. 

 
 

Parágrafo Nono: A CONCEDENTE compromete-se a não divulgar a logomarca ou 

nome da CONVENIADA para quaisquer fins publicitários. 

 

CLÁUSULA 5ª – LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Os cursos de Pós-Graduação MBA, Nível Especialização, da Fundação Getulio Vargas 

atendem integralmente à Resolução CNE/CES 01/2007 (e a Res. CNE/CES O1/2018, 

que a substituiu), que estabelecem normas para o funcionamento de cursos de pós- 

graduação lato sensu. 

O curso de Graduação em Administração da Strong Esags BS é reconhecido pela 

Portaria SERES nº 703, de 18/12/2013 

O curso de Graduação em Ciências Contábeis da Strong Esags Santo André é 

reconhecido pela Portaria SERES nº 797, de 26/07/2017 

O curso de Graduação em Economia da Strong Esags Santo André é reconhecido pela 

Portaria SERES nº 266, de 03/04/2017 

O curso de Graduação em Comunicação e Marketing da Strong Esags Santo André é 

reconhecido pela Portaria SERES nº 49, de 28/05/2012 

 
 
 

CLÁUSULA 6ª – MATRÍCULA 

 
Para usufruir do benefício deste Convênio de Cooperação, o interessado deverá 

apresentar, no ato da matrícula, a comprovação de vínculo empregatício com a 

CONVENIADA, ou de dependência legal do funcionário. 
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CLÁUSULA 7ª – CERTIFICAÇÃO 

 
 Para os cursos de especialização e curta duração será outorgado, pela 

Fundação Getulio Vargas - FGV, o certificado de conclusão aos 
participantes que atenderem todos os critérios de aprovação estabelecidos no 
regulamento. 

 Para os cursos/treinamentos em TI, a certificação será outorgada pela 
Strong Solutions. 

 Para o curso de graduação, a certificação será outorgada pela Escola 
Superior de Administração e Gestão – ESAGS - e o certificado de qualidade 
pela Fundação Getulio Vargas. 

 

 
8ª - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE obriga-se por si, por seus sócios, 

administradores, funcionários, prepostos, contratados e subcontratados a manter, 

durante o prazo deste contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto 

sigilo com relação a toda e qualquer informação da CONVENIADA e/ou de suas 

subsidiárias, coligadas, controladas ou empresas com as quais a CONVENIADA 

mantenha direta ou indiretamente, qualquer vínculo de participação societária, das 

quais, eventualmente venha a ter acesso por força do cumprimento do presente 

contrato, não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, 

reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se, em caso de 

descumprimento da obrigação assumida, por eventuais perdas e danos sujeitando- 

se as demais cominações legais; 

 
Parágrafo Segundo: O não cumprimento do exposto acima poderá ensejar a 

rescisão imediata do Convênio de Cooperação, a critério exclusivo da CONVENIADA; 

 
Parágrafo Terceiro: A obrigação prevista no Parágrafo Primeiro perdurará em 

vigor por tempo indeterminado após o término do contrato; 

 
Parágrafo Quarto: A omissão ou tolerância de uma parte para com a outra, 

relativamente ao descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas, não 

será considerada novação ou renúncia a qualquer direito, constituindo mera 

liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de exigir da outra o fiel cumprimento 

do presente Convênio, a qualquer tempo; 

 
Parágrafo Quinto: O presente Convênio de Cooperação não poderá ser alterado ou 

modificado, exceto por termo aditivo devidamente assinado pelos representantes de 

cada parte, bem como de suas testemunhas; 

 
Parágrafo Sexto: Qualquer aditamento ao presente convênio somente será válido 

se celebrado em instrumento escrito e firmado por ambas as partes; 
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Parágrafo Sétimo: O presente Convênio de Cooperação não constitui entre a 

CONCEDENTE e a CONVENIADA, tampouco com seus respectivos empregados, 

funcionários e demais profissionais, qualquer vínculo de natureza trabalhista e/ou 

societária, possuindo caráter unicamente civil. 

 

CLÁUSULA 9ª – CONFORMIDADE 

 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA declara e garante que ela própria e os membros do Grupo CESS - 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG: 

 
i. não realizaram, não ofereceram, não prometeram e nem autorizaram ou 

concordaram com qualquer pagamento, presente, promessa, ou outra 

qualquer vantagem, seja direta ou indiretamente, para o uso ou benefício 

direto ou indireto de qualquer autoridade, oficial, representante  ou 

funcionário de qualquer governo, nacional ou estrangeiro, ou de  suas 

agências e organismos nacionais ou internacionais, partido político, candidato 

a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, que possa constituir 

violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando aos termos da Lei 

nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme 

alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis e às demais 

regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados  as 

“Leis Anticorrupção”), no que se refere ao presente contrato; 

 
ii. não criaram, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar  

o presente Contrato; 

 

 
iii. não foram condenadas por corrupção ou suborno; e não estão sujeitas à 

restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade 

governamental; e, 

 
iv. não receberam, transferiram, mantiveram, usaram ou esconderam, direta ou 

indiretamente, recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem 

como, não contratam como empregado, ou de alguma forma mantem 

relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em 

atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos 

previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e 

terrorismo. 
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Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA e os membros do Grupo CESS - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

STRONG se obrigam a: 

 

não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i), (ii) e (iv) do parágrafo 

primeiro desta cláusula, ainda que recebam determinação em contrário por parte de 

qualquer funcionário e/ou representante da SPA; 

 
não fornecer ou obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, para 

modificar ou prorrogar o presente Contrato sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

 
não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; 

 

não fraudar o presente Contrato, de qualquer maneira, assim como não realizar 

quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos 

termos das Leis Anticorrupção, ainda que não relacionadas com o presente Contrato. 

 
Parágrafo Terceiro 

Para efeitos desta cláusula, entende-se por “Grupo”, com relação à CONTRATADA: 

suas controladas, controladoras, sócios, acionistas, sociedades sob controle comum, 

sucessores, cessionárias, administradores, diretores, assessores, prepostos, 

empregados, contratados, partes relacionadas, representantes, agentes, consultores 

e subcontratados. 

 
Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA se obriga a notificar a SPA, imediatamente e por escrito, acerca de 

qualquer procedimento, processo ou investigação, seja administrativo ou judicial, 

iniciado por uma autoridade governamental relacionado a qualquer alegada violação 

das Leis Anticorrupção e das obrigações da CONTRATADA e dos membros do Grupo 

CESS - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG referentes ao Contrato. A 

CONTRATADA se obriga a manter a SPA informada quanto ao andamento e ao objeto 

de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer as informações que 

venham a ser solicitadas pela SPA. 
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Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA declara e garante que ela própria e os membros do Grupo CESS - 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG cumprem e cumprirão rigorosamente as Leis 

Anticorrupção durante toda a vigência deste Contrato, e que possuem políticas e 

procedimentos adequados vigentes em relação à ética e conduta nos negócios e às 

Leis Anticorrupção. 

 
Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a SPA isenta de 

responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, 

custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela 

CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis 

Anticorrupção. 

 
Parágrafo Sétimo 

A CONTRATADA deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte 

documental, qualquer notificação da SPA relacionada aos compromissos, garantias e 

declarações prevista nesta cláusula. 

 

 
Parágrafo Oitavo 

A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato: 

i. Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações 

da CONTRATADA previstas no parágrafo primeiro; 

ii. Elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas 

contábeis usualmente adotadas, aplicáveis à CONTRATADA; 

iii. Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da 

CONTRATADA, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de 

detalhamento razoável os ativos e os passivos da CONTRATADA; 

iv. Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 

10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato; 

v. Cumprir a legislação aplicável. 

D4Sign 553b80f1-4da5-4175-baea-7a087183ec6b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



9 

 

 

 

 

Parágrafo Nono 

A CONTRATADA se obriga a reportar à SPA, por escrito, qualquer solicitação, explícita 

ou implícita, de qualquer vantagem pessoal, sabendo ou tendo razões para acreditar 

ser esta vantagem indevida, feita por empregado da SPA ou por qualquer pessoa para 

a CONTRATADA, com relação ao objeto do presente contrato, ou a respeito de 

qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção e/ou nesta cláusula, e 

ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o 

descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula. 

 
 

Parágrafo Décimo 

A CONTRATADA se obriga a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código de Ética” 

da SPA que está disponível no site da SPA no endereço eletrônico www.portodesantos.com.br, 

linkhttp://www.portodesantos.com.br/outros-links/comissao-de-tica/#painel[object%20Object]1, 

assim como o Código de Conduta e Integridade, disponível no link 

http://www.portodesantos.com.br/wp_porto/wpcontent/uploads/2018/06/codigo_de_conduta. 

pdf. 

 
 
 

 

Parágrafo Décimo-Primeiro 

O não cumprimento pela CONTRATADA das Leis Anticorrupção e/ou do disposto nesta 

Cláusula será considerado um inadimplemento ao Contrato e conferirá à SPA, a seu 

exclusivo critério, o direito de, agindo de boa-fé, declarar a rescisão imediata do 

mesmo, que culminará, automaticamente, no direito de retenção de pagamentos e 

suspensão do cumprimento de outras obrigações pela SPA sem qualquer ônus ou 

penalidade, sendo a CONTRATADA responsável por eventuais perdas e danos sofridos 

pela SPA e seus representantes em decorrência do descumprimento desta cláusula, 

sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 
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CLÁUSULA 10ª - FORO 

 

As partes elegem o Foro da comarca de Santos/SP, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir todas as questões surgidas 

quanto à interpretação ou execução deste Convênio de Cooperação, que não 

puderem ser resolvidas amistosamente. 

 
Assim justas e convencionadas, as interessadas assinam o presente Termo de 

Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, por seus representantes 

autorizados para este fim, juntamente com as 02 (duas) testemunhas a seguir 

indicadas, para efeitos legais e de direito. 

 

Santos, 19 de janeiro de 2021. 

 

CONCEDENTE: 

 

 
 

CESS - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG 

Eduardo Henrique Becker Degl’lesposti 

Diretor dos cursos de Graduação 

 

 
 

Margareth Rose Franco de Moraes 

Coordenadora Local cursos FGV – Baixada Santista 

 

CONVENIADA: 

 

 
 

Autoridade Portuária de Santos – SPA 

Fernando Henrique Passos Biral  

Diretor-Presidente 
 

 

 

 

Autoridade Portuária de Santos – SPA 

Marcus dos Santos Mingoni 

Diretor de Administração e Finanças 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 

Nome: Nome: 
RG: RG: 

CPF: CPF: 
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ANEXO I 
 
 

TABELA DE DESCONTOS - GRADUAÇÃO: 
 
 
 
 

 

 
Períodos Diurno e Noturno 

TABELA DE BOLSAS DE ESTUDO 

Pontuação Desconto 

50 30% 

51 32% 

52 34% 

53 36% 

54 38% 

55 39% 

56 40% 

57 41% 

58 42% 

59 44% 

60 45% 

61 46% 

62 47% 

63 48% 

64 49% 

65 50% 

66 51% 

67 52% 

68 53% 

69 54% 

70 55% 
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thayna.souza@strong.com.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

27 Jan 2021, 16:25:06
Documento número 553b80f1-4da5-4175-baea-7a087183ec6b criado por THAYNÁ SOUZA ANDRADE (Conta
edbb6740-9e7f-44bc-a612-afaa56531dbc). Email :thayna.souza@strong.com.br. - DATE_ATOM:
2021-01-27T16:25:06-03:00

27 Jan 2021, 16:31:58
Lista de assinatura iniciada por THAYNÁ SOUZA ANDRADE (Conta edbb6740-9e7f-44bc-a612-afaa56531dbc).
Email: thayna.souza@strong.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-27T16:31:58-03:00

27 Jan 2021, 16:45:00
EDUARDO HENRIQUE BECKER DEGLIESPOSTI Assinou - Email: eduardo.becker@esags.edu.br - IP: 189.54.219.85
(bd36db55.virtua.com.br porta: 24228) - Geolocalização: -23.6814336 -46.543667199999994 - Documento de
identificação informado: 279.517.378-60 - DATE_ATOM: 2021-01-27T16:45:00-03:00
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https://www.google.com.br/maps/search/-23.6814336 -46.543667199999994


27 Jan 2021, 16:51:58
THAYNÁ SOUZA ANDRADE Assinou como testemunha (Conta edbb6740-9e7f-44bc-a612-afaa56531dbc) - Email:
thayna.souza@strong.com.br - IP: 131.255.92.162 (131.255.92.162 porta: 30136) - Documento de identificação
informado: 499.907.608-02 - DATE_ATOM: 2021-01-27T16:51:58-03:00

27 Jan 2021, 17:40:46
MARGARETH ROSE FRANCO DE MORAES Assinou (Conta ccfefe80-ee36-4fa7-a142-3211178c9386) - Email:
margareth@strong.com.br - IP: 131.255.92.162 (131.255.92.162 porta: 39752) - Documento de identificação
informado: 781.934.948-49 - DATE_ATOM: 2021-01-27T17:40:46-03:00

28 Jan 2021, 09:31:43
MARCUS DOS SANTOS MINGONI Assinou - Email: mmingoni@brssz.com - IP: 189.50.187.21
(21-187-50-189.corp.bcmg.com.br porta: 50648) - Geolocalização: -23.9564649 -46.310137 - Documento de
identificação informado: 146.522.218-94 - DATE_ATOM: 2021-01-28T09:31:43-03:00

28 Jan 2021, 19:49:23
MARJORIE OKAMURA Assinou como testemunha - Email: mokamura@brssz.com - IP: 187.122.33.143
(bb7a218f.virtua.com.br porta: 16400) - Geolocalização: -23.5485826 -46.7641825 - Documento de identificação
informado: 336.758.108-95 - DATE_ATOM: 2021-01-28T19:49:23-03:00

01 Feb 2021, 09:03:09
FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL Assinou - Email: fbiral@brssz.com - IP: 189.50.187.21
(21-187-50-189.corp.bcmg.com.br porta: 46056) - Documento de identificação informado: 172.693.158-76 -
DATE_ATOM: 2021-02-01T09:03:09-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a4b8a2f389f2f8fd34a26d85539a1d64d2425901f57969994bc86bac6d2de4db
(SHA512):e35fcd3ec00fc997f20d4a4a46288e9154f28851d0d4cddbca767e4b64dd79df7b07dd0f364446dc33aa510c021d5fe7e9323114b62f0b0096a6d9376d35abe1
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