
Contrato 045/2020
Prefeitura Municipal de Paraibuna

Divisão de Gestão AdministrativaINSTRUMENTO CONTRATUAL PARÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA EXECUÇÃO DE 1NFRÀESTRUTURA URBANA NO BAIRRO ALFIRES BENTO QUE CELEBRAM ENTRE Si A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA E A EMPRESA CONSTRUTORA E TERRÀPLENAGEM BRASIL LIDA,CONTRATO N \ G45/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO N \ 3666/2019e d it a l  n ° 0012/2020TOMADA DE PREÇOSN1 0012/2020Peto presente insteumento contratual, as partes, de ura lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF N \ 46,643.474/0001-52, Inscrição Estadual isenta, com sede nesta ddade, na Rua Hurnaftá, 20, Centro, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato devidamente representada peto Prefeito Municipal, Sr. VICTOR DE CASSIO MIRANDA, brasileiro, solteiro. Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade N\ 26,111766*4 - SSP/SP e inscrita no OW MF sob NV 251680.486-92, residente na Avenida Dr. Lincotn Fefidano da Silva, 02 - Centro, nesta cidade de Paraibuna/SP e , de outro lado, CONSTRUTORA E TERRÀPLENAGEM BRASsL LTDÁ, inscrita no Cadastre Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob N I Ô1J63.053/0001-07, cora sede na Rua Três, N° 95, Tabatfnga, Caraguatatuba/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ate representada por Jeíferson Santana Alves, Procurador, portador da cédula de Identidade N I 45,905.106-5, e Inscrito no CPF/MF sob N". 382.896.976-5, têm entre si justa e contratada, conforme segue:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFSÀtSTRÜTURÀ URBANA NO BAIRRO ALFERESSENTO, conforme a descrição comida nos Anexos IV, V , VI, VII e VHI do Editei que o ríg ta i o presente instrumento contratualCLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZOPARÁGRAFO PBIMEIRQ - O presente contrato gorara peto prazo de 720 {setecentos e vfnte) dias, contados da assinatura do Instrumento contratual.PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para execução da obra dar*se*á do regim en to  da Ordem de Execução de Serviços, compreendendo-se no período de 690 (seiscentos e noventa) dias conforme Cranograma Físico-
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Contrato 045/2020
Prefeitura Municipal de Paraibuna

Divisão de Gestão Administrativa
OAUSUIÀ TERCEIRA - BO V A U »PARÁGRAFO PRIMEIRO -• O valor total para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 184,117,26 (cento e oitenta e quâtm mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos), de acordo com a proposta de preços e  Planilha Orçamentária apresentadas pela CONTRATADA, amfame segue:PLANILHA ORÇAMENTÁRIAí qêscsjcIo' ■! g«ã»t | ysta •‘mmmÂt*uú miMTOXftlKKAÛ ODAOSai, «SLS?Z,73í...3.-50“p  r%3?S.23| ‘ ««Lflej...  "8SS3S4Q ss isnj?»vtMím*£Ss RSÍ5ft2l?i97««MKOOfBASS RS «556̂ 5a»05:r? 1401533 feews Ss ew* st* -25 r% .rca assv* ,̂ ;ots4i?ísSs, tnnsjotií s 3TM*í3 5fcí3i>>P« mm ss ííjss SS 0.31 KfcUi? SSlé 525,68
cpos:~ hsííès: Ŝ pjS-ísaçJè?* C5*np»3ã̂  T.«a?̂ i3stj ífs 13S&C0 fri* n is? a$ a.t: «82.73 RSIáJOAIl?®*ÊÍ J mm  i :SS SB.3S.; ss 2,n ■ 8$KS*3 RS ÍJ.íSTLSS1 SüSfl5fSSRifFF4S SÍ32,SS2.,?6CPOUTT Sâáé.» 3<*4 $*̂ c»aã*.r*t3 «-ssHtŜ íOJ - fc* 52239 * 3S 2355 PS 8,25 S5B52 RUiaaissC?CJ;77 5408:73 Ss-jaS srjstib coaste aj os- t«s ?H3>*rí 5srtt*te«sn>fc*;23?>?r* 27,20Í^EmTíjf £ 357,32 ss «£6. RS42S5& 85'-155232! ĵ mrAPíOiwanHi* am ee T O  I RSmSB̂ SCPüí i“ 5424 342 “ •**»*«* s»- «bal â»-- 'Sík s, c«w *tírA*«nsaa . 125Í.SQ rr SÊ 5Í2Í ss :%m «8250 PSS50Í3151 ............................ ............... mmi 35saias?* RS 31358501“ ......................  .VAtfiitigm RS 224.21?2S|

PARÁGRAFO SECUNDO - Ho valor total para a execução do objeto deste Contrato incluem-se todo o custo e beneficio decorrente da executo em horas extraordinárias, noturnas, dominicais e feriados, bem como todos es tributos- tm encargos de qualquertm ihm  devidos péla CONTRATADA'áds poderes pãbifcos Federai, Estadual ou MunidpaL diretamente relacionados tem c  objeto desta contratação, comprometendo-se a mesma a fornece-tos por sua conta, nos prazos e m  forma da lei.
CLÁUSULA QpÁRTA- m  IESIME M  PRE5TAÇÃO DOS ÉJWtÇÚSPARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviço deverão ser prestados por pessoal espedalizado para perfeita execução dos seridços conforme rege o Mèraorfaf Descritivo e Planilha Orçamentária mediante soiidtaçâó escrita, denominada 0 rta :4 e" Execução :de Serviços,PARÁGRAFO SEGUNDO - Çfe serviços deverão ser realizados na Rua Heitor Inácio de Oliveira - Bairro Afferes Bento'Raratata/SP,PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços poderio ser executados sem restrição de horário desde que seja cumprido à risca o to ^ a m a / fá e o ^ l^ n b õ ts o  e  rtòo haja perturbação à ord^ri públtça.PARÁGRAFO QMA8RO - G  Início #  piázô para cOTdusâo dm Serviços dar-se-á do recebimento da Gidera de Execução de Serviços.PARÁGRAFO QUINTO - 0 objeto contratado será .recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com as respectivas especificações e , defluitivamente, depois de verificada sua qualidade,PARÁGRAFO SEXTO - A Contratada garantirá a qualidade dos serviços- a serem prestados* durante todo o período abrangido pela presente ildiaçio, e .será responsável pela reparação de qualquer item que esteja fora das exigências e/ou características legais contrattctes.CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADAPara perfeita consecução da presente objeto, durante todo o período de vigência contratual, â CONTRATADA:
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Contrato 045/2020
Prefeitura Municipal de Paraibuna 

Divisão de Gestão Administrativa
PARÁGRAFO PRIMEIRO - informará, sempre que soícífada. o andamento dos serviços. pmriòiHtondo «m Perfeito acompanhamento de seu desenvolvimento, bem como facilitará a fiscalização da execução dosservfcos contratados, em qualquer dia e horário, prestando todos m esclarecimentos devidos.PARÁGRAFO SEGUNDO - Responsâbiífcar-se-á, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, prevfdendárícs, fiscais e comercia» resuliantes da execução do objeto. Também cormrSo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as defesas com viagens, passagens, combustível, pedágio, refeições, hospedagem e tudo o mais necessária !  mobilização de pessoal para perfeita execução do objeto contratado, exceto nos cases expressamehte previstos, obrigando-se a apresentar sempre que solicitado comprovantes de recolhimento de taxas previderidárias, folha de pagamento dos funcionários da respectiva competência do periodo em que esta for sotidtada, Diário de Obras, entre outros documentes de comprovação de atendimento à legislação trabalhista sob pata de retenção de pagamento.PARÁGRAFO TERCEIRO - Manter-se-á, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com asobrigações assumidas, hm  como com as condições de habilitação e  qualificação adgídas m licitação, PARÁGRAFO QUARTO - informará à Administração Pública a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a execução do objeto contratado, fio todo ou em parte, observados os prazos fixados, inclusive quanto às medidas a serem tomadas visando à imediato correção da situação, de forma que filo ocorra solução de continuidade da execução do objeto.PARÁGRAFO QUINTO - Deverá reparar, às suas expensas, o objeto rejeitado pela Administração Publica, que for executado est desacordo com as especificações do editai, normas aplicáveis, imeãatameMe, indeçeRdentemente de comunicação escrita, por outro com a espedíiçaçle exigida,PARAGRAFQ SEXTO - Respondera objetivamente pelos danos causados pelos seus empregados ou prepostos a qualquer título, aos bens da CONTRATANTE ou de terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, por conta de haver fiscalização ou acompanhamento peio Munidpía PARÁGRAFO SÉTIMO - Assumirá integral responsabilidade peta execução dos serviços, para a sua perfeita eininterrupta consecução.PARÁGRAFO OITAVO * Cumprirá as jdiretrizes e elementos estabelecidos e informados pela CONTOATANTE PARÁGRAFO MONO * Deverá remover, transportar e descartar os detritos derivados da e x a ç ã o  dos serviços

em tocata ser indicado pelo Setor de Planejamento.PARÁGRAFO DÉCIMO - Fornecerá todas equipamentos e materiais necessários e apropriados para perfeita execução dos serviços, incluindo Equipamentos de Segurança individual (EPl) e Coletivo (EPC), conforme as normas estabelecidas por lé.PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Prestará Garantia de Execução contratual, no percentual de 5% (cinco porcento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades; seguro garantia, fiança bancária, caução em dfcheiroou.tííute dadívidapúbíica,a) 0 depósito da garantia de executo contratual deverá ser entregue conforme instruções da Entidade deUdtaçSo»b) Â Garantia de Execução sem liberada e resttiwda peta Entidade de Licitação à Licitante no prazo de 15 (quinze) dias apéso recebimento definitivo do objeto contratado..c) A garantia deverá perdurar enquanto vigorar o contrato, induíndo possíveis aditamentos m  prorrogações. PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Fornecera, quando Optante pelo Simples Nacional, comprovante de Recolhimento dos Tributos correspondentes aos meses de competência das respectivas Notas Fiscais emitidas. PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Apresentará sempre que solicitado para fins de fiscalização, sob pena de bloqueio de liquidação âe Notas Fiscais e pagamento, os documentos abaixo relacionados:a) livro de registro de empregados que atuam na referida obra;b) Comprovante de pagamento das Guias de INSS e  FGTS do último mês de competência dos funcionários relacionados na alínea anterior;c) Comprovante de registro de contrato de trabalho na CTPS dos funcionários reladonados à a l t a  a);d) Comprovante de liquidação da Folha de Pagamento do último mês de competência dos funcionáriosreladonados à alínea a);e) Em caso deresdslo contratual, comprovante de pagamento de benefícios e multas rescisórias, e ainda, no caso de contratos rescindidos com mais de 01 (um) ano, comprovante de rescisão perante o Sindicato dacategoria; f) Diário de Obras;S) Planto de Medição; h) Relatório fotográfico dos serviços; I) Cronograma de serviços realizados.
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Contrato 045/2028
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Divisão de Gestão Administrativa
c t iu s o u  s a r a .  o as o br iga çõ es m  a m m rm mEmftfcta a Ordem de Ixecuçôo de Serviços, a CONTRATANTE obrigô-se a;PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rsafear o pagamento da nota fiscal apresentada, na fonma estabelecida na cláusula oitava.PARÁGRAFO SEGUNDO ~ Para a perfeita realização do contrato, será dever da Contratante garantir à Contratada autonomia para a execução, reservando-se, contudo, no direito de exercer a mais completa fiscalização,, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.PARÁGRAFO TERCEIRO - Acompanhar, a execução dos serviços correspondentes ao contrato, e prestar toda assistência e a orientação que se fizerem necessárias,PARÁGRAFO QUARTO - Emitir Requerimento, Oficio ou Notificação regularmente para apresentação dos ctam entos descritos conforme parágrafo décimo terceiro da cláusula quinta.CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRÁTÀÇÃ0A proponente vencedora que vier a celebrar contrato com a Administração Publica não poderá subcontratar, total ou pardalmente, a execução dos serviços que constitui objeto da presente licitação, sem a anuência da autoridade competente, manifestada após o reconhecimento da ocorrência de motivo justücado e formalizado por termo aditivo, mediante o qual se mantenha a integrai regxmsabiUdade da mesma contratada pela execução satisfatória do objeto licitado.CLÁUSULA OITAVA -  DOS PAGAMENTOSO pagamento peto item que compõe o objeto desta licitação ocorrerá após empenho e consequenteliquidação da despea, em 10 {dezjdias da aceitação da competente nota fiscal de éxecuçio dos serviços que deverá estar acompanhada da respectiva Planilha de Medição, após o confronto do mesmo com as especificações conforme parágrafo segundo da cláusula segunda e oarágraío primeiro da cláusula terceira. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de irfegularidade{s) des serviços executados e/ou na documentação fiscal, o prazo de papmehto será contados partir da&i correspondentefs) regiáaílraçãofõesj.PARÁGRAFO SEGUNDO - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura, tal prazo estemter-$e*á até o primeiro dia útil subsequente.PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços ajustados não sofrerão qualquer reajuste, na vigência do contrato. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada.
02.07.01 -Setor ée Serviços Ürbemos
1S.452MB8.1079 -Pavimentação Pm  Heitor Mâcm êe Oliveira 11 -  Bairro Âiferes Bento
4.4,90.51-Obras eCLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃOConstituem motivos para rescisão do contrato;I - Os previstos na dôqsula détíma-prlnteira.H - O descumprimento, total ôu pardal, das cláusulas contratuais, especificações ou prazos, ou, ainda, seu cumprimento de fam a lenta m  irregular,111 > 0 atrasa injustificado no início da execução do objeto;l¥ - A paralisação ds execuçlp do objeto, sem justa causa e previa comunicação à CONTRATANTE;V - O desatendimento às determinações regulares da autoridade competente designada para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado;VI - Á decretação de falência da CONTRATADA, bem como sua dissolução societária;YH - Â alteração soda! ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do objeto contratado;VIM - Razoes de interesse publico, de alta relevância e amplo conhecimento  ̂justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal, saradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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Prefeitura Municipal de Paraíbuna

Divisão de Gestlo Administrativa

** ** *• sopre^às» por p&m da Administração .pública, é% objete, ararretandíi mnâtfmçhn m  valor íüifial àn jp tra te , além áo «mite previsto no 11% do artigo 6S, da U i Federai N% Í4 6 6 tt$X - à  ocorrência, de caso fortuito ou de força matar, regularmente comprovados, impeditivos da execoção ciocontrate;X I- Os demais casos arrolados nos incisos do artigo 78» da U i Federal N\ 8,666/93,PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das hipóteses acima arroladas» a rescisão do presente contrato poderáocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo pá processo de Udtaçio, desde que conveniente à Administração Pública.PARÁGRAFO SECUNDO-á  COHTRâTáDâ  desdé já  reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de resdslo administeativa previstos «o artigo 77 e  seguintes, da le i federal N\8,666/93.CLÁU5ULÂ DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENÂUDÀDESSão aplicáveis às sanções previstas no capitulo IV da U i federal 3.666/93 e alterações posteriores, e demais normas pertinentes, No. que tange as multas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas:PARÁGRAFO PRIMEIRO - Muita peto. recusa da. iidtáifte em assinar 0 Termo de Contrate: 10% (dez por cento) sobre* o valor total da contratação.PARÁGRAFO SEGUNDO -Molía pwdM.de atras© para s irada da emoção'<fc$ serv&K 1t«  (um por cento) por dia sobre o vetor do Contrate, ato o máximo de 19 (quinze) dias, apüsoquesera considerai inexeeução totalPARÁGRAFO TERCEIRO * M ia  peto descumprimento de cláusula contratual, ou das disposições contidas m instrumento convocatório; 0,5% (meio por cento) sobre o valor do cmâfeto» - por dia.PARÁGRAFO QUARTO - Muita peto. não atendimento de eventuais exigências formuladas pm responsável peto receWntônto dos m*tço$: 2% (dois por canto) sobre-o valor do ajuste»PARÁGRAFO QUINTO - Multa por ifiexecuçSo paitíal do ajuste? 3®i (trinta pôr cento) se te  o vator da parcela inexecuíada.PARÁGRAFOSEXTO -■ Mãlta.por inexecuçlo total do ajuste: 3Q£ (trinta por cento) sobre o seu valor. PARÁGRAFO SÉTIMO - As sanções são independentes. À aplicação de uma niõ extíu! a das outras. PARÁGRAFO OITAVO - Verificada qualquer uma das hipóteses des parágrafos anteriores desta dáusula, a Administração .poderá levantar a Garantia ofertada até o limite das sanções aplicadas.PARÁGRAFO NONO« O prazo para pagamento das multas será de 05 (dnco) dias úteis a contar da intimaçãoPARÁGRAFO DÉCIMO - A critério da Administração, superando o valor da muita aplicada ao montante da Garantia oferecida, e em sendo possiveí, o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Parafbuna. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sigeitaitese ao processo executivo,PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - 0  pagamento das multes acima mencionadas não obsta a possibilidade ée restísão dó ajuste celebrado, sem prejuízo do disposto m caput desta cláusula.PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Na aplicação das penalidades de que trata esta cláusula, será observado o exercido d© direito ao contraditório e à ampla defesa, conrtitucimaimente assegurais.CIÁUSULADÍCIMA SEGUNDA - 00 ADITAMENTOP À tòS^ FG  PRIMEIRO - A ÁdmtofMÇlG' Pâfeítoa poderá aáorizar., quando reconhactir a ocorrência de foiça maiorm  conventênda,administrativa, alteração contratual de que decorra:variaçio :do valor do contraio ou modificação no prazo de siia execução, bem cano a forma, redução ou acrésdmo do objeto contratado, nos limites estabeteçfttas no § 1o, do artigo 65, dp t#  Federal N-. S.éóô/93, a qual se formalizará mediante Teimo Aditivo, ous será incorporado ao Presente instrumento,PARÁGRAFO SEGUNDO - As solicitações para celebração de Termo Aditivo deverão ser protocolizadas íumo a Dtvfeão de Gestão Administrativa no horário das 09:00 (nove) às 11300- (onze) horas e das 13:00 (treze) às 16:1» .(dezesseis) horas, devendo ser encaminhadas em 03 (três) vias de Igual teor pára posterior análise teórica e jurídica de sua aceitabilidade,PARÁGRAFO TERCEIRO - As solicitações para celebração de Termo Aditivo, obrigatoriamente, deverão conter referenda a licitação de origem e justificativa que comprove tecnicamente a sua necessidade.
fyia Hm íí* I í <í . ÍG .Íe n tro  • íÛ ííü>!m'^ -  CET i2JM-(¥J9.T r f; *t?1, S974-2QS0 Ram -: B R -  F”rn8N^can1:râl:o^3p3râibunâ.sp4jOvJxVt<v; br ■página | 5
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■ zm m iA  m am  terceira  .  &© i  u  ■pa r a gr afo  m m m  - a *& d& <#011*1*  t& * «swpwtosda* fesiií§d «} íw m é i  0 
mediante nsíatôrfa íémim supr&semfa e vièert* *m t o ” peto strvWar l í t o  M a  tiôgutir»* 
Engenheiro C M  e Responsável Téeto pela presente obtê>
PARÁGRAFO SÜGÜNBG - 0 repr^tante anotará em rv0 m  próprio tfdtti §» Cdm
o fomedrnento do p*odtit©, m&mínm\áa o que for m m sàfa I  ftpiatttaflê dts faltai m  
observados.
m n k m m  TERCS» - M m M m  O prosadas qm ultrapassarem « «mfmlftdt da 
deverão ser soirdfaâ» a seus superiores em tempo táfoit par* adoção das medidas enovímfete,
PARÁGRAFO ÓUAItrO - 0 « an te  v&toer è w i  instar no ato da- asstnauim do contraí© prejxato* aceito 
pela Prefetei Municipal de Pstatoa, pmt mpmsentMt* mmm  que for nemiârtô.

C láysuu  i É m  <#AK!A - m
Fim eieto o foro értomafêa de Pam lta, cm,mmmM tí& m  «mis privilegiado

quê *eg* pam Érlmir as questões prfüite &  «taça© d ^ r ^ t ®  côntt«íh €, por' estarem. assim fr m  *  
eontóaà», fíraiam o práeni© contrato em fiH fuma) vfô para que prata» setü elegais efeitos»

Pamibuna» l̂ .cl#juoh0.tíe aOXO-

PPEFCITyitÁMUNfâPAl D£ Pà Rà&UNà  
Vletor de Cassio Miranda Prefeito Municipal

S itò i-te tsífd ta , 2tí C en tro  - P a s v s ta a  • s p  í" « ! n:m ~om , 
T e l:  f i2 i l^?4 ‘ ’2 iã ô B à im l 231 - t-m jíi:
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Prefeitura Municipal de ParaibunaDivisão de Gestão Administrativa Contraio 045/2020

TOMADA DE PREÇO N \  12/2020
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTOTANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA CN PJ N \ : 46.643,474/0001-52CONTRATADA; CONSTRUTORA £ TERRAPLENAGEM BRASIL LTDA CONTRATO N \ : Õ45/2G20
processo administrativo r i m m nTOMADA DE PREÇO N \ : 12/2020 DATA DA ASSINATURA: 06/0672020
m È m m m m m nVALOR (R$): 114,117,26 {cento 0 oitenta 0 quatro m i cento e  dezessete reais e vinte e seis centavos)OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO ALFERE5 8ENT0,

Declaramos, na qualidade de responsáveis peta entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os dem aBdoçurnente originais, a fcto te s à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo adiirtòtrstivtí arquiva# na- origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Pauto, e serio remetidos quando mquteStedps.Paraibunâ  08 de junho de 2Q2Q.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNAVícfcorde Cassio Miranda d efe ito  Municipal

CONSTPJJTOI BRASIL LTDA
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