Quinta-feira, 26/05/2022.

Iconic Lubrificantes S.A.
C.N.P.J. 05.524.572/0001-93
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em
31 de dezembro de 2021 e de 2020. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de vendas e serviços
3.094.537 2.006.242
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
prestados.
(2.583.270) (1.576.635)
Lucro bruto
511.267
429.607
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais
(220.355) (169.596)
Reversões estimadas de créditos de liquidação
duvidosa
114
3.778
Gerais e administrativas
(172.166) (149.422)
Resultado na venda de bens
(87)
(87)
Outras receitas operacionais
4.796
184
Outras despesas operacionais
(575)
(193)
Lucro antes do resultado financeiro, imposto de
renda e contribuição social
122.994
114.271
Receita financeira
4.548
5.528
Despesa financeira
(21.082)
(9.366)
Resultado financeiro, líquido
(16.534)
(3.838)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
106.460
110.433
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(35.220)
(28.571)
Diferido
947
(10.333)
(34.273)
(38.904)
Lucro líquido do exercício.
72.187
71.529
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo
31/12/2021 31/12/2020 Passivo
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
38.947
15.064 Empréstimos
52.231
50.692
Aplicações financeiras
76.235
245.552 Fornecedores
385.306
280.592
Contas a receber e financiamentos de clientes
354.613
239.666 Fornecedores convênios
90.108
Estoques
594.234
380.596 Salários e encargos sociais
23.068
26.221
Tributos a recuperar
98.567
5.648 Dividendos propostos a pagar
17.145
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
2.607
3.053 Obrigações tributárias
73.236
55.646
Demais contas a receber
21.701
33.966 Imposto de renda e contribuição social a pagar
15.260
7.272
Despesas antecipadas
1.218
978 Benefício pós-emprego
6.618
6.785
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade
473
1.264 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
631
550
Total do ativo circulante
1.188.595
925.787 Arrendamentos a pagar
1.969
2.089
Não circulante
Demais contas a pagar
18.069
20.431
Contas a receber e financiamentos de clientes
3.369
4.376 Total do passivo circulante
683.641
450.278
Imposto de renda e contribuição social diferidos
52.649
64.655
Tributos a recuperar
3.221
32.765 Não circulante
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
1.415
- Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
19.093
101.113
Depósitos judiciais
68.946
43.009 Benefícios pós-emprego
108.603
139.128
Ativos de indenização
19.724
97.392 Arrendamentos a pagar
2.492
1.507
Demais contas a receber
18.849
15.249
Despesas antecipadas
105
93 Total do passivo não circulante
130.188
241.748
Ativos de contratos com clientes - direitos de
exclusividade
559
995 Patrimônio líquido
Total do ativo realizável a longo prazo
168.837
258.534 Capital social
608.337
608.337
Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios
Ativos de direito de uso
4.214
3.209 Reservas de lucros
152.550
115.408
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
Imobilizado
174.833
165.009 Ajustes de avaliação patrimonial
(33.568)
(58.647)
31/12/2021 31/12/2020
Intangível
4.669
4.585
72.187
71.529
183.716
172.803 Total do patrimônio líquido
727.319
665.098 Lucro líquido do exercício
Itens que não serão reclassificados
Total do ativo não circulante
352.553
431.337
Total do ativo
1.541.148 1.357.124 Total do passivo e do patrimônio líquido
1.541.148 1.357.124 subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais com benefício pós-emprego
25.144
(25.673)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Itens que serão reclassificados subsequentemente
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais) para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros
(65)
Reservas de lucros
Resultado abrangente do exercício
97.266
45.856
Reserva especial
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Retenção
dividendos Ajustes de
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Capital Reserva
de obrigatórios não avaliação
Lucros Patrimônio
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
social
Legal
lucros
distribuídos patrimonial acumulados
líquido
(Em milhares de Reais)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
608.337
2.991
71.683
14.205
(32.974)
664.242
Lucro líquido do exercício
71.529
71.529
31/12/2021 31/12/2020
Outros resultados abrangentes:
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto
Lucro líquido do exercício
72.187
71.529
de renda e contribuição social
(25.673)
(25.673)
Resultado abrangente do exercício
(25.673)
71.529
45.856 Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Transações com acionistas:
17.480
16.385
Dividendos aprovados em Assembleia Geral Ordinária
(14.205)
(14.205) Depreciações e amortizações
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação
162
172
Destinação do resultado líquido:
2.569
2.095
Reserva legal
3.576
(3.576)
- Amortização de ativos de direito de uso
2.497
(703)
Reserva de retenção de lucros
37.158
(37.158)
- Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
Dividendos intermediários (R$ 0,744 por lote de mil ações)
(30.795)
(30.795) Reversão de perdas estimadas de crédito de
liquidação duvidosa
(114)
(3.778)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
608.337
6.567 108.841
(58.647)
665.098
(947)
10.333
Lucro líquido do exercício
72.187
72.187 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social correntes
35.220
28.571
Outros resultados abrangentes:
Resultado na venda de bens
87
87
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto
(1.176)
3.313
de renda e contribuição social
25.144
25.144 Provisão para perda de estoque
Provisão para benefício pós-emprego
4.294
(9.383)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de
imposto de renda e contribuição social
(65)
(65) Amortização de ativos de contratos com clientes direito de exclusividade
1.228
1.898
Resultado abrangente do exercício
25.079
72.187
97.266
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(81.939)
(1.153)
Destinação do resultado líquido:
4
85
Reserva legal
3.609
(3.609)
- Demais provisões e ajustes
Reserva de retenção de lucros
51.433
(51.433)
51.552
119.451
Dividendos intermediários (R$ 0,2961 por lote de mil ações)
- (17.900)
(17.900) (Aumento) diminuição no ativo circulante
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,2836 por lote de mil ações)
(17.145)
(17.145) Contas a receber de clientes
(114.833)
(1.851)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
608.337
10.176 142.374
(33.568)
727.319 Estoques
(212.462)
(55.953)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Tributos a recuperar
(92.097)
23.943
Imposto de renda e contribuição social a compensar
(87)
Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
Demais contas a receber
12.265
(21.086)
1 Contexto operacional - A Iconic Lubrificantes S.A. (“Sociedade”) 2021, conforme comunicado ao mercado naquela data, todos os sistemas crí- Despesas antecipadas
(240)
149
está domiciliada no Brasil, com sede na avenida das Américas, 3434 – Bloco ticos de informação da Sociedade encontram-se em pleno funcionamento. A Aumento (diminuição) no passivo circulante
2, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade tem como Sociedade possuía apólice de seguro específica para incidentes cibernéticos, Fornecedores
194.822
163.165
atividade a fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento, ar- a qual foi devidamente acionada, sendo que tal sinistro se encontra em regu- Salários e encargos sociais
(3.153)
(1.178)
mazenagem, transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquido de refrigera- lação. c. Esclarecimentos sobre os impactos dos conflitos militares entre
17.590
16.652
ção (para resfriar e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, diretamen- Rússia e Ucrânia - Em 24 de fevereiro de 2022 foi relatado uma invasão mili- Obrigações tributárias
te ou por meio de terceiros; importação e exportação de lubrificantes, graxas, tar em larga escala na Ucrânia por tropas russas. Desde então, os mercados Provisão para contingências
(167)
10.075
líquidos de refrigeração (para resfriar e anticorrosivos), peças e acessórios globais têm experimentado volatilidade e ruptura após a escalada das tensões Benefícios pós-emprego
(2.362)
6.449
para a indústria automotiva, fluidos de freio e outros fluídos, incluindo amos- geopolíticas e o início do conflito militar entre esses países. Embora a duração Demais contas a pagar
tras de aditivos e óleo para análise e equipamentos relacionados à indústria e o impacto do conflito militar em curso sejam altamente imprevisíveis, o con- (Aumento) diminuição no ativo não circulante
(25.937)
(13.579)
petrolífera, bem como importação ou exportação de produtos e equipamentos flito na Ucrânia levou e pode levar a perturbações do mercado e uma volatili- Depósitos judiciais
1.007
(2.309)
em geral; prestação de serviços de filtragem de óleo para clientes, gerencia- dade significativa nos preços das commodities, incluindo o petróleo bruto, o Contas a receber de clientes
28.499
(32.765)
mento de estoque, depósito, consultoria técnica, comercial e administrativa; que pode afetar os preços dos lubrificantes a base de petróleo e a demanda Impostos a recuperar
74.068
(15.142)
prestação de serviços aduaneiros e operações portuárias. A Sociedade opera nos mercados em que atuamos. Além disso, os governos dos Estados Unidos Demais contas a receber
(12)
com três fábricas, duas localizadas no estado do Rio de Janeiro (RJ); sendo e de muitos outros países impuseram sanções econômicas à Rússia, incluin- Despesas antecipadas
uma em São Cristóvão (RJ) e outra em Duque de Caxias (RJ); uma no estado do políticos, entidades corporativas e bancárias. Essas sanções, ou mesmo a Aumento (diminuição) no passivo não circulante
3.279
(43)
de São Paulo (SP) em Osasco (SP), e vinte e quatro armazéns de distribuição ameaça de novas sanções, podem fazer com que a Rússia tome contramedi- Benefícios pós-emprego
(27.977)
(20.324)
de produtos lubrificantes, localizados estrategicamente nas principais regiões das ou ações de retaliação que podem levar a mais perturbações do mercado Imposto de renda e contribuição social pagos
do território nacional. a. Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 e um aumento nos preços do petróleo bruto globalmente, o que pode impactar Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas
(96.158)
175.567
- A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus negativamente nossos negócios e operações. Adicionalmente, uma eventual atividades operacionais
(COVID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no nova crise financeira global poderia ter um impacto negativo em nosso custo Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais e municipais anun- de empréstimos e em nossa capacidade de obter empréstimos futuros. As in- Aplicações financeiras, líquidas de resgates
171.546 (146.525)
ciaram diversas medidas para reduzir a aglomeração e movimentação de pes- terrupções nos mercados financeiros também poderiam levar a uma redução Aquisição de imobilizado
(26.111)
(16.664)
soas, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, parques e áre- no crédito comercial disponível devido a preocupações de liquidez das contra- Aquisição de intangível
(1.633)
(2.535)
as comuns. Diante desse cenário, a Ultrapar Participações S/A (“Ultrapar”) partes. Se experimentarmos uma diminuição na demanda por nossos produ- Receita com venda de bens
88
235
constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos prin- tos ou um aumento na inadimplência em nossas contas a receber, ou se não Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
cipais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emer- conseguirmos obter empréstimos, nossos negócios, nossa situação financeira
atividades de investimentos
143.890 (165.489)
genciais para mitigar os efeitos da pandemia. Desde o início da pandemia do e os resultados das operações poderão ser adversamente afetados.
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
coronavírus, a Sociedade atua em inúmeras frentes para garantir a saúde e 2 Apresentação das demonstrações financeiras e resumo Empréstimos.
segurança de seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade das principais práticas contábeis - As demonstrações financeiras Captação
50.000
de suas operações e a solidez financeira. Todas as atividades da Sociedade da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota- Juros pagos
(2.912)
(1.547)
são classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o das no Brasil (“BR GAAP”), que inclui legislação societária brasileira e nos Pagamento de arrendamento
enfrentamento da pandemia. A Sociedade adotou com agilidade o regime de Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações das normas emitidas
Principal
(2.914)
(2.400)
home office para o público administrativo, com todo o suporte necessário para pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo ConseJuros pagos
(123)
a continuidade operacional. Além das preocupações básicas de segurança lho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras são apre- Dividendos pagos
(17.900)
(45.000)
com os colaboradores, as empresas praticaram diversas iniciativas voltadas sentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas conao bem-estar, como lives direcionadas, apoio psicológico e preocupação com tábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade de maneira Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas
(23.849)
1.053
a ergonomia, seguindo o princípio de valorização das pessoas. As medidas consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi- atividades de financiamentos
23.883
11.131
emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como nanceiras. a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercí- Aumento em caixa e equivalentes de caixa
15.064
3.933
as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem cios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
38.947
15.064
as atividades da Sociedade em operação, garantindo a entrega dos serviços líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos desembol- Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos colabo- sos de direitos de exclusividade com clientes registrados no momento de sua Transações sem efeito caixa:
radores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações finan- ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de vendas no resultado Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos
a pagar
(3.964)
(214)
ceiras, após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos im- conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
pactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá amortização de cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças
de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, bem como das nos termos dos contratos. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendaações governamentais, empresariais e individuais em resposta à crise. Nesse mento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos b. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais refecontexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e testes de re- dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do rentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuádução ao valor recuperável, em conexão com a preparação dessas demons- ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência esti- rio independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de
trações financeiras, podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar mada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido
adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais - Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remen- não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) As diferenAs medidas implementadas de isolamento social, restrições à movimentação suração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é re- ças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo
de pessoas e à operação de certos negócios devido à pandemia do COVID-19 conhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acresafetaram a atividade econômica no Brasil nos últimos dois anos, contudo, com cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o cido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no
o avanço da vacinação os impactos negativos foram reduzidos nos últimos resultado. A Sociedade aplica as isenções de reconhecimento para arrenda- patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e permeses. Não foram observados efeitos significativos nas operações da Socie- mentos com prazo contratual inferior a 12 meses e contratos de baixo valor. das registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado
dade no exercício de 2021. Principais riscos e medidas associadas - Risco Nesses casos, a despesa com o arrendamento é reconhecida no resultado ao caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. c. Distribuição de resultade crédito – as ações tomadas pela Sociedade ao longo de 2020 e 2021 ame- longo do prazo do arrendamento conforme incorrida. e) O imobilizado é regis- dos - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo
nizaram os impactos da pandemia sobre a condição financeira de seus clien- trado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros in- anual de 30% do lucro líquido, após destinar 5% para reserva legal, calculado
tes e, por consequência, mitigaram seus potenciais efeitos sobre as taxas de corridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acu- nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre o
inadimplência, que se encontram em patamares inferiores aos de 2020. Os mulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no
efeitos das perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa do exercício recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 31 de
em 31 de dezembro de 2021. Risco de realização de ativos fiscais diferidos – a consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. As benfeitorias dezembro de 2019, a Sociedade possuía reserva especial de dividendos obriSociedade realiza anualmente o estudo técnico de viabilidade de realização em imóveis de terceiros são depreciadas pelo menor prazo entre a vigência do gatórios não distribuídos constituída no montante de R$ 14.205, a qual foi rede créditos fiscais diferidos, considerando as projeções mais recentes aprova- contrato ou a vida útil dos bens. f) O intangível compreende os softwares ad- alizada no exercício de 2020. Adicionalmente, nos exercícios de 2020 e 2021,
das pelo Conselho de Administração (“CA”) para cada segmento de negócios quiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados pelo método linear, a Sociedade distribuiu dividendos intermediários nos montantes de R$ 30.795
e não identificou necessidade de baixas para o exercício findo em 31 de de- levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. A Socie- (R$ 0,0005 – cinco décimos de milésimos de real por ação) e R$ 17.900 (R$
zembro de 2021. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da volatili- dade não tem contabilizados ativos intangíveis que tenham sido gerados inter- 0,30 – trinta centavos de real por ação), respectivamente.
31/12/2021
dade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados financeiros namente ou que possuam vida útil indefinida. g) Os demais ativos são deconforme análises de sensibilidades. Risco de liquidez – a Sociedade apre- monstrados aos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, incluindo, Destinação do lucro líquido
72.187
senta variações em sua posição de endividamento líquido compatíveis com os quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias e cambiais incor- Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade
(3.609)
resultados e com a sazonalidade de seus negócios. A administração da Socie- ridas ou deduzidos de provisão para perda e, se aplicável, ajuste a valor pre- Reserva legal (5% do lucro líquido)
68.578
dade continua mantendo a disciplina no controle de custos e despesas para sente. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi Lucro líquido ajustado (base para dividendos)
Destinação do lucro líquido
preservação de caixa em todos os negócios e a seletividade na alocação de dada pelo Conselho de Administração em 24 de maio de 2022.
3.609
capital sem comprometer o crescimento sustentável do negócio. b. Esclareci- 3 Patrimônio líquido - a. Capital social - O capital social da Sociedade Reserva legal (5% do lucro líquido)
51.433
mentos sobre os impactos do incidente cibernético - Conforme comunica- em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é composto por 60.451.185.289 ações Reserva de retenção de lucros
17.145
ções enviadas ao mercado em 12 de janeiro de 2021 e em 25 de janeiro de ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social Dividendos propostos a pagar
72.187
2021, a Sociedade sofreu em 11 de janeiro de 2021 um ataque cibernético do subscrito e totalmente integralizado em moeda nacional é de R$ 608.337, di- Total da destinação do lucro líquido
tipo ransomware em seu ambiente de tecnologia da informação. Como medida vidido em quotas de aproximadamente R$ 0,01 cada uma, conforme demons- As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores
preventiva, a Sociedade interrompeu seus sistemas, afetando por um curto trado abaixo:
Independentes, devidamente acompanhadas de relatório de auditoria, sem
Número de ações Valor em R$
intervalo de tempo as suas operações. De imediato, foram adotadas todas as
ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade.
26.595.925.926 267.642.004
medidas de segurança e de controle para sanar o ocorrido e, a partir de 14 de Chevron Latin America Marketing LLC
A ADMINISTRAÇÃO
21.017
211
janeiro de 2021, os sistemas operacionais da Sociedade começaram a ser Chevron Amazonas LLC
33.855.238.346 340.694.430
gradualmente restabelecidos, com cautela e segurança, conforme ordem de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
José Carlos Layber de Oliveira
60.451.185.289 608.336.645
prioridade e relevância de cada processo afetado. Desde 25 de janeiro de
Contador - CRC 1SP185528/O-7-S-RJ
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