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A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ (MF) sob o ns 31.342.177/0001-
08, representada pelo{a) Sr.{a) Marianna Lyra da RochaSantos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, portadora
do CPF n2 986.676.024-34, ede outro lado afirma SAYMONN COELHO BRASIL j- ME; inscrita no CNPJ (MF) sob ons
16.836.117/0001-40, estabelecida à Avenida Presidente Mediei NS 8965 - Centro, SãoJoão dos Patos/MA, Cep 65665-
000, doravante denominada-simplésmehté C0NTRATADA,'Tielte-:âtõ"'rep7êsèntadâ'pèld Sr(ã) Sãymonn Coelho Brasil,
portador do(a) CPF 020;498.283-90, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são
partes integrantes o.Edital do Pregão ns SRP-10/2021 e a proposta apresentada pèla.CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n® 10.520/02:' '
cláusulas que se seguem:

e da Lei ns 8.666/93, mediante as

CLÁUSULA PRIMEI[Ú\ - DOOBJETO
- y c:

1. O presente Contrato tem cpmo-objeto a prestação de serviços, de-manutenção prèyentiva e corretiva nos veículos
leves, pesados esemipesados,'máquinas.e equipamentos pesados, pertèncentesíà-frota^do Município de São João dos
Patos/MA, compreendendo osUerviçòs^dé^reparos mecânicos em gèra|,'eléttjicosijalinhamento e balanceamento,
estofamento, funilaria, lanterhagém,.,'pintura, 'tapeçaria; \estofameritb; tornearia, sistemai de molas, de ar

I., -L— -.t-JJLI-' -isL- J f .J ..r... ..

motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo:e perfeÍto funcionamento dós veículos.

; ..ií/. H 4 . í -i
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ;j 'J |

ITEM !. bÉscRiçÃo!';\ n UND f" ^QUÃNT.fS' ; í V. UNIT.' ] V. TOTAL

1 Mecanica Geral • 4 '' . j HÒRA, ./ //' 30 , R$Í16,0(D RS3.480,00

2 Sistema de Àrrefeciménto.^^ú': ji'. HORÁv ^ •-.,./30 fí;. ' R$Í27,0p RS 3.810,00

3 Serviços de^Refrigeração. HpRÀ' ""y-^30 ÍT' . RS 189,90 RS 5.697,00

4 Elétrica Geral - :JHpRA, > ':;--;-3o \\ it' 'R$Í45;7p RS 4.371,00

5 Serviços de Lanternagem e PIritufã! "TTf "; •HORA^; ;' r-}-30 li S RS!9i,5b RS 2.745,00

6 Retifica Geral " / rnÓRA -' 30 ;i " i RS 127,50 R$3.825,00

7 Alinhamento . -» , , • •. -Serv •. 10 íí •V| RS 53,90 RS539,00

8 Balanceamento em Geral Serv 10 1:1 ;{ RS'93,90 RS 939,00

! • ' - TOTAL _• • V fí .-1 j / R$ 25.406,00

: • ' ' • If r
- - . , . FUNDEBl ; |i :L -

ITEM DESCRIÇÃO UND quant! V. UNIT. V. TOTAL

1 Mecanica Geral HORA 70 RS 116,00 RS8.120,00

2 Sistema de Arrefecimento HORA 70 RS 127,00 RS8.890,00

3 Serviços de Refrigeração HORA 70 RS 189,90 RS 13.293,00

4 Elétrica Geral HORA 70 RS145,70 RS 10.199,00

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 70 RS91,50 RS 6.405,00

6 Retifica Geral HORA 70 RS 127,50 RS 8.925,00

7 Alinhamento Serv 15 RS53,90 RS808,50
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8 Balanceamento em Geral Serv 15 RS93,90 RS 1.408,50

TOTAL R$ 58.049,00

CLÁUSUU SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$83.455,00 (Oitenta e três mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-10/2021 são meramente estimativos, não
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

acarretando à Administração do

CLAUSULA TERCEIRA - DO'AMPARO LEGAL

b—>f r

<
1

; 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n^ SRP-10/2021, realizado;com fundamento na
Lei n2 10.520, de 17(de julho de 2002, na Lei ns 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA-DA EXECUÇÃO DO CONTRATO S' V

1. A execução deste Contrato,, bem. comoí.ós..;casos"nele omlssoss^regular-se-ãp; pelas" cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direitõ público," aplicando-se-lhes, supletivamente, "os-princípiosjjda|̂ 1]eqria Geral'dos Contratos e as
disposições de direito

mesmo diploma

ireitb privado,\ria..forrha daartigo 54, da Lei p2 8.666/93 combiriado/.cóm o
legal. - Vv X--'

I /r\- \ ; •
iTAriA \/iftÊwnÁ r'nA'ccirA'rÍA ^ '' ''•.V' 'J V',-. 'I" '

inciso XII do artigo 55 do

CLÁUSULA QUINTA r DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA
í j '•

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

> i ' i. ••• 1 \ t \ ^

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DOCONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRÁTANTE:

dos produto/serviço;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtò/sérviço objeto deste Contrato;

'-v v,'-. V"

r"
j

• .H j ,
1. O prazo de vigência deste Contrato terá inicio em 17 de maio dê 2021 éxtinguindp-se em 31 de dezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a publicação "do seu" extrátdfterídõ início è,vencimento em dia de expediente.

1.3 - prestar as informações e òs esclarecimentos que venham a
CONTRATADA; i

1.4 - devolveros produto/serviço que não.apresentarem condiçõesde sêrern usados; •
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação aiser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; : , |ii j'J'
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato; j
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e Interromper

imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ENCARGOS DACONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

•••

ti'."!

1.1 - permitir, acesso dos empregados,dã,CONTRATADA_às dependências dò CONTRATANTE para a entrega
uto/serviço; ' - [j •j ^ 'i ;

setj solicitados pelos empregados da

/
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1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;
e) vaie-refeição;
f) vales-transportes; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas peio Governo.

unicefíl??

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas discipiinares do
víncuio empregatício com o órgão;

CONTRATANTE, porém sem qualquer

1.3 - manter^, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em traíaaihd, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
CONTRATANTE;

prdem e às normas discipiinares do

1.4 -respeitar as normas eprocedimentos^de'CpntfòÍe;e'ácesso às dependências dopONTRATANTE;
1.5 - responder "peiòs rdànos,.^causados'diretamente':t,Ayministraçãd'/dÍ;;CONTRATANTE ou aterceiros,

decorrentes de sua cuipa ou (doioNddranté^ó fornecimento\do prodüto/serviç6,-ríão| excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade afiscalização bu óacompanhamento peiclçONTRATANfE; - • {, 1

1.6 - responder, ainda, por quaisquèV^anos causadòs diretamenyé abens'de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionadospor seüs empregà~dòs;durante o fornecimento do pròduto/serviço;

, ' • " > ^ 1 ' V- r-» • 1 . ' I I
; >vN' ,1 . i. I i
, f I - l /'I I - . i

1.7 - efetuar a entrega do ^produto/serviço-objeto da.Autorização de Fornecirnento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de'-3-(três) dias-úteis após-ò recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida peío do ServiçO|deAlmoxarifádo;

4\l\
1.8 - efetuar a troca dos'pr"odüto/seryiço considerados sétfi/condições ^e consumo, no prazo máximo de 24(vinte equatro) horas, contadas ciòirecebimentò da comunicação wpedidapeíd Sémço de Ajmoxárifado;
1.9 -comunicar ao Serviço de^Alrfíoxarifado do'CÓNTRÂTANTE,-por_escntoi^qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos qüe jüigàr"necessário;-e c^ '~'l.-^ > •

1.10- a obrigação de manter-sé, durantetódà á^execuçãb dó contrato.
assumidas, todas asícoridiçõés de habilitação equáíifícaçãOiéxigidas no Pregão ti|SRÇ-lC/2021.

CLÁUSULA OITAVA r DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS
í • .

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penai, relacionadas ao fornecimento

emxbmpati

do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

)ilidade com as obrigações
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1.4 - assumir, ainda, a responsabiiidade pelos encargos fiscais e comerciais resuitantes da adjudicação deste
Contrato.

2. A inadimpiência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabeiecidos no item anterior, não transfere a

responsabiiidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a quaiquer vínculo de solídariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA.obsèrvar, também, o seguinte: T'

1.1 - expressamente prpjbida a contratação de servidorpèrtèncente aD!|quadro de péssdai do CONTRATANTEduranteavigência deste Contrato; - i| | ^ *
1.2 - expressamente proibida, a veiculação; de;publicidade acerca deste 'Contrato, sàlvo se houver prévia

autorização da Administração do CONTRATANTEj-é'/-"•'''5^^ ~ I ' | |

1.3 - vedada a subcoritratação de-ôutfa empresa pam-.btfórneciméntò''dOvProduto/serviço objeto deste
j, i 4* .• "" • j' . * ^ - I •

Contrato. í ;' m'V'" •N'/ i

i : •;!
CLÁUSULA décima;- DO'acompanhamento e da'fiscálizaçâo

l U-:

•X,

tfó

\v
Krhj i

1. Este contrato será acompanhado' e fiscalizado por servidor-'designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida, a contratação'de-terceiros para; assisti-io.e*sübsidiá-
atribuição.

o dé informações pertinentes a essa

2. As decisões e providências que. uitrápássarem a competência dp servidor
soiicitadas aAutoridade Competéhte:do(á) CONTRATANTE, em tem'pò hábilfparãja-àc

3. A CONTRATADA ideyerá manter préposto,".ácéito peia Admihistração^do CONTRATANTE, durante o período de

designado para esse fim deverão ser
' adoçãodas medidas convenientes.

í I.

—I

vigência do Contrato, para representáHa adrhinlstrativamente,sempre'quéfgr necessário.
I -

CLÁUSULA DÉCIMAiPRIMEIRA- DA ATESTAÇÃO:;.:.- .

í
1. Aatestação dasj faturas .correspondentes ao forneciménto "dò produtó/séwiçp caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para éss;e fim. ' i - •

i ' . ^ .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DESPESA

1. Adespesa com oforneciméntó do produto/serviçó"dè que trata oobjèto, estaja cárgo^da dotação orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO

02 15 FUNDO DE MANT. EDESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
12 3610012 20610000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 3610003 2010 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

unicef#

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos Junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estac
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

uai e Municipal do domicílio ou sede

3. O CONTRATANTE reserva-se ^direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em'perfeitas condições de consumo ou em desacordo çpm,às especificações apresentadas e
aceitas. '

4. O CONTRATANTE pódérá deduzir dó montante a pagar os valores correspondentes á'|!mu|tas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento'será efetuado àXONTRÃTÀDA ehquàrito "pendentej|de.íliquidá'ção jqualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito àalteração tíqs preçós,\ou"de cornpensaçãofjnanpira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos-cie pagarnento, desde que a CONTRATApÁ não-tenhâ concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionaddlqüé a^^taxaye cornpensaç^c) financeira dèyida-peíolLGpNTRATANTÉ, entre adata —
referida e a correspondente ao efetivdipágarhento da parcelá;-sera"següintè/' '

; }• ."'í ''A'
. \ \ ) i--'-'v--':-, •

EM =IX NXVP ; '-A ... •>
Onde: J" l.-'

EM =Encargos morátórios; ' !,'' ' - —
N=Número de diasientre a data prevista para o. pagamento e a do èfetiyp págarnèntò;
VP = Valor da parcela aser paga. - ' v , 'í '1/ .

I= índice de compensação financélrà =0,0001644, assim apuradò:''- " , .
I= (TX) í • ,

acima

365

I=(6/100) i
365 [

1=0,0001644 1
TX = Percentual da taxa anual =6%.

^V.'

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída ern fatura a ser apresentada
posteriormente. , "

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

»

'•j
.-L-

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja Interesse da
Administração do CONTRATANTE, com aapresentação das devidas justificativas.!

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado iJeste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25%(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1^ e 2^, da Lei
ns 8.666/93.
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2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa! aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções;

1.1-advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de Inexecução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; i !
1.3 - multajde 0,5% (cinco décimos porcento) por dia de atraso e porocorrência; ate ó máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando, a .CONTRATADA, injustificâdarpénte pu por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmerite.^à/.spIicitãçãoTou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima'des^Xdntratòfrecolhida-.nò^prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; ~ "••.'"r-'' !,rX^- ! !

' Ir'-, ' j , ' I'i
1.4 - multa,de 0,3%'(três décimos por cento) por dia de atraso é pdr ocorr.ência, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA/ ihjustificadamente ou pòr motivo não aceito
peloCONTRATANTE; atender parcialmente à solicitação ou à Autorização dé Fornecimento, previsbs nos subitens1.7e
1.8 da Cláusula Sétima deste Çontrátó, recolhida no prazo: máximo dé'15 (quinzé) dias, contado da comunicação
oficial; ' .. ,

1.5 - suspensão temporária de participar ernjicitação e irnpedimento çJe contratarjcorri a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ioÃpsPATOS/MA, por até 2(dòis) anos.

2. Ficar impedida dé licitar e decbntratar; com'a Administração Pública,' pelo prazo de até 5j(anós) anos, garantido o
direito prévio da citação e da arhp[a defésa/enquanto perdurarem os motivos determinantes dá punição ou até que
seja promovida areabilitação perante Vprópriá autoridade.^ue aplícoúb'pénálldãde, áCONTRATADA que:

2.1- ensejaro retardamento da exécuçãó do.pbjetó'̂ deste;Còntráto;
2.2- não mantiver a proposta, injUstificàdaménté; ^ '
2.3 - comportar-se de modo jnidôneò;~\"" 'v .//'' ^ '
2.4 - fizer declaração falsa; ' /
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar "ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixarde entregar documentação exigida nó certame;
2.9 - apresentar documentação faisa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo iV da Lei n.2
8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.

Página 6 de 7



POEFEITURA 0£

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000'
CNPj N5 31.342.177/0001-08

Secretaria Municipal de Educação unicef^

5. Assanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÃUSULA DÉCIMASÉTIMA- DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n^
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos Ia XII e XVII do artigo78 da Lei mencionada, notiflcando-se a CÒNTRÃTApÁícóm aantecedência mínima de 30
(trinta) dias; • ,|[| •j • ji |

2.2 - amigáyel> por acordo entre ás partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a-Administrãçãb do CONTRATANTE; ,

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a rnatéria. .

-J.7- ."u
i; v:

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá''Ser pr!ecedida''cle/autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente. ' j | i ^

í-3.1 - Os casos.de rescisão-contratual serão formalmente mòtivadós nós;autbs do processo,
contraditório eaam'pla defesa.V h í !

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO •AO EDÍTAL>À PROPOSTA
REFERÊNCIA

.cr I';-.-,
DA CONTRATADA E AO TERMO DE

i i

assegurado o

1. Este Contrato fica vinculado aos terfnos do_Pregão ns SRP-10/2021, cuja-realiz'ação decorije da autorização do Sr(a}.
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeir'á,!e dá proposta da CONTRATADA. •• • • Í ' ü !

i ' •
CLÁUSULA DÉCIMA NONÁ-DO FÓRO'

.f"; 1—

1. As questões decorrentes da execução déste^nstrumento, que:não possam sef^difimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas nò Foro do Muniçífjibvde Sãõjòãpydòs fatos,'çq^ exclusão de {qualquer outro por mais
privilegiado que seja. • '

•-.r' í

E, para firmeza e validade do que foi pactuadoj lãvrou-se o''presente .Contrato:
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas rei5i;esehtántes{das' parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA. I •

em;,3. (três} vias de igual teor e forma,

SãoJoão dos Patos - MA, 17 de maio de 2021 '•

MUNICÍPIO
C.N.P.J. ns ,31.34

CONTRANTA

'/UX

SAYMONN COELHO BRASIL-ME

C.N.P.J. ne 16.836.117/0001-40

CONTRATADA

DOS PATOS

0001-08

i.. i.'•
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