Por este instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, com sede
nesta Capital, na Av. Nazaré nº 766, inscrito no CNPJ sob o nº 05.054.978/0001-50, neste ato
representado por seu Procurador-Geral de Contas, Dr. GUILHERME DA COSTA SPERRY,
doravante denominado CONTRATANTE, e a SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMÁ TICA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.306.932/0001-04, estabelecida na Quadra 212, Conjunto “P”, Lote
29, sala 1, Santa Maria/DF, CEP 72.542-416, telefone (61) 3012-1555, daqui por diante designada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. KELLY MACHADO DA SILVA,
brasileira, solteira, portador da Carteira de Identidade nº 3487675 e do CPF nº 064.287.811-07,
domiciliada em Brasília. Daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, têm por justo
e contratado o que melhor se declara nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
1.1 O Presente contrato tem como fundamento legal o Processo n° 2020/59238, o edital e
anexos do Pregão Eletrônico SRP n° 03/2020, a proposta vencedora e a Ata de Registro de Preços
n° 03/2020 MPC/PA, cujas peças passam a fazer parte do presente instrumento como se
transcritas estivessem, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 10.520/2002, da Lei n°
8.417/2016, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto n° 7.746/2012, do Decreto 7.892/2013,
da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n° 03,
de 26/04/2018, da Lei Complementar n° 123/2006, da Lei n° 11.488/2007, da Lei Estadual n°
6474/2002, do Decreto n° 1887/2017, do Decreto n° 8538/2015, do Decreto n° 534/2020,
aplicando-se, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de MONITORES 25” TIPO ULTRAWIDE, para
atender as necessidades do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, conforme
detalhado:
Especificação
Espécie
Quantidade
Valor Unitário
MONITOR ESPECIFICAÇÕES: Tela de Unidade
30
R$ 791,74
25”polegada; tipo Ultrawide 21:9; tela LCD
com iluminação traseira feita por LED;
função Screen Split com possibilidade de
divisão da tela em duas; brilho (CD/M2):
250; resolução máxima 2560 X 1080 Pixels
60 HZ; monitor com a base; contrate
1.000:1; ângulo de visão 178/178;
profundidade de cor (número de cores):
16.7M; tempo de resposta: 5 MS; conexão
HDMI; voltagem: Bivolt; compati ́vel com
Windows 7/8/8. 1/10 e Windows Server
2016; cabo de alimentação de 1,5 M de
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CONTRATO N° 06/2020-MPC/PA, FIRMADO
ENTRE OS MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA SISTERTEC
TECNOLOGIA E INFORMTICA EIRELI, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E PROPOSTA
3.1 Este instrumento de contrato guarda inteira conformidade com os termos do edital do
Pregão Eletrônico n° 03/2020 e seus anexos com a proposta da CONTRATADA e com Ata de
Registro de Preços nº 03/2020.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital seus anexos:
a) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta para fins de aceitação
e recebimento definitivo
b) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada por intermédio de
comissão/servidor especialmente designado
d) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos
Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela
licitante vencedora
4.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda vinculados à execução deste contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
4.3 Assegurar que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, acompanhado de manuais com
instruções de utilização e de instalação, conforme especificações, prazo e local constantes no
edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
b) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e
da relação da rede de assistência técnica autorizada
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumir (Lei n° 9.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste contrato, o objeto com
avarias ou defeitos
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comprimento, obedecendo ao novo padrão
brasileiro de tomadas; cabo HDMI de 1,5 M
de comprimento. Garantia: 12 meses.
MARCA/MODELO: LG-25UM58-P

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 O Presente contrato terá vigência de 180 dias a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR
7.1 O valor global do presente contrato é de 23.752,20 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta
e dois reais e vinte centavos)
7.2 Nos preços estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do
fornecimento ora contratado inclusive custos com transporte frete seguro pessoal encargos
sociais trabalhistas e previdenciários e quaisquer outros tributos que impliquem no fiel
cumprimento deste contrato
7.3 Os preços objeto do contrato permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência do
mesmo havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio à vontade das partes que
altere o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato o mesmo poderá ser revisto e
restabelecida em igual proporção mediante requerimento da parte interessada mantida a
mesma margem de lucro inicial da proposta
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 As despesas decorrentes do presente instrumento correrão a conta da Dotação
Orçamentária da CONTRATANTE vigente para o exercício de acordo com a classificação a seguir:
Programa do Trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza da Despesa: 44.90.52.00
Fonte de Recurso/Origem do Recurso Estadual: 0101000000
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento será realizado após aceitação definitiva dos equipamentos fornecidos contra
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pela CONTRATANTE, o
pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias no Banco Itaú, Agência 5079,
Conta Corrente 82800-9, contados da data do atesto na nota fiscal pelo fiscal o qual observará
especificações exigidas no contrato
CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
10.1 Os objetos serão provisoriamente entregues no edifício-sede do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará, localizado na Avenida Nazaré n° 766, bairro Nazaré, município de
Belém/PA, CEP 66-035-145, no horário de expediente (segunda a sexta-feira, de 8h às 14h).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
11.1 A CONTRATADA deverá substituir os produtos imediatamente, sem qualquer ônus ao
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e) Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.
f) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação e cumprir fielmente as cláusulas do edital e termo de
referência, bem como, as novas previstas na Lei n° 8.666/93 e legislação complementar.
h) Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
12.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) Advertência, que será aplicada por ofício, mediante contra recibo do representante legal da
contratada, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante análise da Administração.
b) multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias corridos.
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto.
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
02 (dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida sua reabilitação perante
a autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese em que a conduta da CONTRATADA quando
da execução dos serviços associa-se à prática de ilícito penal.
12.2 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, e será descredenciada do SICAF, se for o caso, sem prejuízo das multas previstas o
edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8666/93, no que couber,
garantido o direito prévio a ampla defesa, se:
a) Deixar de entregar a documentação exigida em edital
b) Convocada dentro do prazo de validade da proposta não assinar o contrato
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato
g) Comportar-se de modo inidôneo
h) Cometer Fraude fiscal
12.3 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á à ampla e
prévia defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. Conforme o disposto no inciso IX, do artigo 55 da Lei n° 8.666/93 a CONTRATADA
reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77
do referido diploma legal.
13.1.1 A ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei n° 8.666/93 ensejará
a rescisão deste contrato.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
13.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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Ministério Público de Contas do Estado do Pará, caso se constate no período de 30 dias
corridos após o recebimento definitivo, qualquer avaria, defeito de fabricação/produção
ou outra circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que se destinam.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1 Este contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo com as devidas
justificativas, nos casos previstos no Art. 65, Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores.
15.2 No interesse do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, o objeto poderá
ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as
partes, conforme disposto no Art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1 A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que
seus empregados, subordinados ou prepostos, em razão de omissão dolosa ou culposa,
venham a causar à CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços, incluindo-se,
também, os danos materiais ou pessoais a terceiros a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ÔNUS E ENCARGOS
17.1 Todos os ônus e encargos referentes à execução deste contrato, tais como frete, a
locomoção
pessoal,
seguros
de
acidentes,
impostos,
taxas,
contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão do objeto
contratado ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
18.1 O extrato com o presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará,
no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua assinatura, conforme previsão da Constituição do
Estado do Pará.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 Quaisquer comunicações e/ou notificações relativas a este contrato serão
consideradas como recebidas pelo destinatário, para todos os efeitos legai, quando
remetidas
para
os
endereços
deste
instrumento.
19.2 O cancelamento de endereços para correspondência somente será válido quando
outro seja indicado, o qual poderá ser utilizado com a mesma finalidade supra.
CLÁUSULA VINGÉSIMA - DO FORO
20.1 Para a solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o Foro da Justiça
Estadual do Pará, Comarca Belém, renunciando desde já a CONTRATADA, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
14.1 A execução das obrigações contratuais integrantes deste contrato será acompanhada e
fiscalizada por servidor formalmente designado pela CONTRATANTE, permitida a assistência
de terceiros.

Belém/PA, 15 de junho de 2020.

GUILHERME DA COSTA SPERRY
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
CONTRATANTE
de forma digital por KELLY
KELLY MACHADO DA Assinado
MACHADO DA SILVA:06428781107
SILVA:06428781107 Dados: 2020.06.16 17:14:48 -03'00'

KELLY MACHADO DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - EIRELI
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
___________________________
CPF:
RG:

______________________________
CPF:
RG:
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E, por estarem justos e pactuados, CONTRATANTE E CONTRATADA, por intermédio dos
respectivos representantes legais, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

64 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.257

Quinta-feira, 18 DE JUNHO DE 2020

OUTRAS MATÉRIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 014/2020/TJPA – Pregão
nº 025/2020/TJPA// Objeto: O objeto da presente ata é registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação
e recuperação de peças de comunicação visual e tátil para atender aos
imóveis pertencentes ao Poder Judiciário.//Empresa: H DE F PIRES SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.655.861/0001-73, com
sede na cidade de Ananindeua, Estado do Pará, à Travessa Dois de Março, nº 94, Conjunto Joécio Barbalho, Bairro Águas Brancas, CEP: 67.033340, tel.: (91) 98124-7218, e-mail: hpcomercioeservicos@gmail.com.//
Vigência: início em 12/06/2020 e término em 12/06/2021// Dotação Orçamentária: 02.061.1417.7639, 02.061.1417.8644, 02.061.1417.8645,
02.061.1417.8646,
02.122.1421.8659,
02.122.1421.8669
e
02.122.1421.8670; Fonte : 0118; e Natureza de Despesa: 33.90.30.44//
Data da assinatura: 12/06/2020.// Responsável pela assinatura: Francisco
de Oliveira Campos Filho – Secretário de Administração //Ordenador Responsável: Sueli Lima Ramos Azevedo.
Protocolo: 553269

LEGISLATIVO
.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ
.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO: nº 004/2020. Processo nº 005930/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE IMPRESSÃO DE FOTOS “PICTURE MATE”
PRINT PACK-T5846, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CAC DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO PARÁ. Inicio do acolhimento das propostas: 19/06/2020 às
09h00min, Data limite para recebimento das Propostas: 02/07/2020 às
08h29min, Data para abertura das propostas: 02/07/2020 às 08h30min,
Data para inicio da disputa de preços: 02/07/2020 às 09h00min, Local:
www.licitacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.031.1496.8776, Natureza da Despesa: 33.90-30, Origem do Recurso: Tesouro Estadual. Ordenador de Despesas: Dep. Daniel Barbosa Santos.
O Edital poderá ser obtido nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.alepa.
pa.gov.br.
COMISSÃO DE PREGÃO
Protocolo: 554126
PREGÃO ELETRÔNICO: nº 003/2020. Processo nº 006733/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MECÂNICOS
NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE PERCURSO INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO PARÁ. Inicio do acolhimento das propostas: 19/06/2020 às 09h00min,
Data limite para recebimento das Propostas: 01/07/2020 às 08h29min,
Data para abertura das propostas: 01/07/2020 às 08h30min, Data para
inicio da disputa de preços: 01/07/2020 às 09h00min, Local: www.licitacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da
Despesa: 33.90-39, Origem do Recurso: Tesouro Estadual. Ordenador de
Despesas: Dep. Daniel Barbosa Santos.
O Edital poderá ser obtido nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.alepa.
pa.gov.br.
COMISSÃO DE PREGÃO
Protocolo: 554124

TRIBUNAIS DE CONTAS

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 06
Exercício: 2020
Objeto: aquisição de MONITORES 25” TIPO ULTRAWIDE, para atender as
necessidades do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
Referente Pregão Eletrônico SRP nº 03/2020 -MPC/PA.
Valor total: R$ 23.752,20 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e dois
reais e vinte centavos).
Data de Assinatura: 15/06/2020
Vigência:15/06/2020 a 14/12/2020
Orçamento:
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza da Despesa: 44.90.52.00
Fonte de Recurso / Origem do Recurso Estadual: 0101000000.
Contratado:
Nome: SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 36.306.932/0001-04
Endereço: Quadra 212, Conjunto “P”, Lote 29, sala 1, Santa Maria / DF,
CEP: 72.542-416, Telefones: (61) 3012-1555, E-mail: sistertec.licita@
gmail.com
Ordenador: GUILHERME DA COSTA SPERRY - Procurador-Geral de Contas
do Estado
Protocolo: 554240
ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N° 162/2020/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de Contas
Deíla Barbosa Maia, relativos à segunda parcela do exercício 2020, foram concedidos para o período de 01 a 30/07/2020, conforme Portaria nº
362/2019/MPC/PA, de 28/11/2019;
CONSIDERANDO o Memorando eletrônico n. 07/2020 – 6ª PC, de
10/06/2020, pelo qual a referida Procuradora de Contas solicita a suspensão do gozo de férias concedido, considerando que o retorno das atividades
presenciais ocorrerá no mês de julho de 2020 (Protocolo nº 2020/396788),
RESOLVE:
Suspender o gozo de 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de Contas DÉILA BARBOSA MAIA, relativos à segunda parcela do exercício 2020,
concedido para o período de 01 a 30/07/2020, através da Portaria nº
362/2019/MPC/PA, de 28/11/2019, ficando para ser oportunamente usufruído.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 17 de junho de 2020.
GUILHERME DA COSTA SPERRY
Procurador-Geral de Contas
Protocolo: 554236

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ
.

CONTRATO
.

.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARÁ
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 35.982 DE 17 DE JUNHO DE 2020
CONCEDER ao servidor JOSÉ WALTER RABELO DIAS FILHO, Auditor de
Controle Externo, matrícula nº 0101457, 10 (dez) dias de licença paternidade, nos termos do artigo 91, da Lei nº 5.810/94, no período de 06 a
15-06-2020.
Protocolo: 554355

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 041/2020-MP/PA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 009/2020-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a empresa EDER JUNIOR G. LOPES.
Objeto: Aquisição, montagem e instalação de móveis planejados.
Data da Assinatura: 16/06/2020.
Vigência: 18/06/2020 a 17/11/2020.
Valor Global: R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta
reais).
Dotação Orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários
Ordenador responsável: Gilberto Valente Martins.
Endereço da Contratada: Rod. Arthur Bernardes Km 09, 05 – Pratinha II
– Cep. 66.825-000 Fone/Fax: (091) 3258-6292 / 98010-6903 e-mail: rcl.
comercial@hotmail.com.
Protocolo: 554233

