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. ESTADO DO RIO DE JANEIRO
. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

.' ,.
-;-0'

CONTRATO N' 019/2020
REF: PREGÃO PRESENCIAL N' 001/20

-~ :

CONTRATO PARAAQUISI~ÃO DE
GÊNERO'S ALIMENTíCIOS PARA ÃTENDER
Ã OFERTA DE REFEiÇÕES DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ENTRE. SI
CELEBRAM O MUNiCíPIO DE BOM-JARDIM
E A. EMPRESA ·MARISETEISRAEL
PEREIRA ME

o,: i'-

)-:::,"
. o MUNiCíPIO DE BOM J_ARDIM, pessoa jurídica 'de direito publico, sito na Praça GQvernad~r"
Roberto Silveira, 144 - Centro - Bom Jardim I RJ, inscrita no C.N.P.J.sob 0- nO

28.561.041/0001 ...76, neste ato representado -pelo Exmo. Sr. Prefeito -ANTÔNIO CLARET
GONÇALVES FIGUEIRA. brasileiro. casado, RG n' 051148419 IFPRJ, inscrito no CPFlMF·
sob o:n° 422.166.567-04, residente e .dcmiciliado na rua Prefeito José Guida, s/n. Bom
,Jardlm/RJ, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro iado a empresa. M~RISErE
. ISRAEL PEREIRA ME, inscrita no CNPJ/MFsob o n' 02.239.391/0001'27 situada .natua
Francisco Lourenço Alves, N° .207,·CentrQ, 'carmoRJ, CEP: 28,640.000:' neste ato,
"representada por Osvalney Amâncio Pereira, inscrito no CPF sob.o n" 027.479.128·50'eR,G. '~,
nO 15314562, .aseçuír denominada CONTRATADA, lia modalidade PreqâoPresenclaln"
001/20, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, previsto na Lei Federal n'10.520/2002, bem como
no Decreto Mcnlclpa! n''. 1.393/2005, constante dos autos do' Processo Administrativo nO

'450S/2Ó19, de 23.07:2019, em nome 'da Secretaria' Municipal de Educação, 'acordam a'
"ajustam 'firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
'alterações e demais legislações pertinentes, pelos termos da proposta da CONTRATADA e.
pelas cláusulas a "seguir expressas, definidoras dos direitos, obrlqaçõese responsabilidades ,

. das partes, .

CLÁUSULA PRiMEIRA - OBJETO (ART. 55, I E XI) . ..
Constítui o presente objeto AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS PARA ATENDER Á
OFERTA DE REFEiÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A REDE MUNICiPAL DE .
ENSINO.

Parágrafo Único, . Integram. e completam. o presente Termo Contratual, para todos osflns de
direito, obriqando as partesem todos osseustermos, as condições expressas no Edita! do
, PREGÃO PRESENCIALn' 001120, com seus anexos e a proposta da CONfRATADA .•:

CLÁUSULA SEGUNDA' - VALOR CONTRATUAL (ART. 55, 111)
Pelo .objetc ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA '0 valor de
~$61,894.40 (sessenta e um mil oitocentos e noventa e, quatro reais e quarenta

, centavosjpelos itens 5, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 35, 38,44 e 56 :.'.1
·CLÁU.SULA TERCEIRA - CONDiÇÕES OE PAGAMENTO (ART. 55,111,alíneas 'c' e 'd')
O pagamento-será efetuado. através de conta bancária, a ser íntormadapela CONTRATADA
no momento da apresentação da nota fiscal 'eletrônic'a. O prazo para pag:amE-!(ito'da' referida .
nota. será de _até 30 (trinta) dias, contados do efetivo recebimento do objeto, observada a

, ordem cronológica de chegada de títulos. .----
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO MUNICipAL DE BOM.,JARDIM

Parágrafo p~im~,i~o- A not~,fiscal deverá.cheqar para,a Secretaria de-F~z~nda-~de~j~~H"I~~nte
atestada pelofiscallzador do. contrato ou aervldorresponsável designado para tal- tarefa; que .
deverá colocar o carimbo e asslnatura, bem como a data do efetivo -recebimento. sem'
emendas, rasuras, borrões, acréscimo e entrelinhas. . --- .

. Parágrafo S~9u~'dÓ - Junto aos documentos.fiscais. 'a cor'tr~:ATADAdeveráap;e,~'en~ar:~s
documentos de habilitação e regularidade fiscal' é trabalhista com validade atualizada 'exiqidas
no instrumento corwocatório 'e seus anexos. . -

Parágrafo Terceiro - Qualquer pagamento somente será efetuado à CONTRATADA após as
. -conferênclas do Controle Interno, e ainda' se a CONTRATADA não tiver nenhuma pendência
'de débito junte à:CONTRATÀNTE, inclusive mult'a.' '., __,~

Parágrafo Quarto ~ Fica vedada à CONTRATADA'a cessão. de.' créditos ãetnetltulções
Financeiras' ou quaisquer outras, sob pena de rescisão contratual e demais sanções.

Parágrafo' QUi'ntp • Ju'r1tam~nte com a Nota Fiscal, a' Empresa Vencedora deveráapresentar
os documentos 'abaixo relacionados, com validade -atualizada,' conforme .artôô. incXIJI da tei-
8,666/93: ... . .
I - Cerndão de ReglJlaridade com I.NSS-:- Certidão Unificada .
I! - Certidão 'de Regularidade' com FGTS , ' ' "I'
1II- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Ltnião.
IV - Certidão de Regularidade para com a F.azenda Estadual e a Certidão e-mitida pela
Procuradoria_ Geral o Estado; .
V. - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da, sede da Licitante. ' _ ','
VI - Prova da Inexistência de débitos trabalhista rnediantea apresentação ,da ,Céi-fidãp--
Negativa de Débitos fnadlmoüdcs. perante a Justiça do Trabalho, LEL'':;'' 12:440/1 t deO? .de:
janeiro de 20~2 (Certid,ão emitida gratuit,amente pelo site: HTTP://INWW.tst.jus.br). -

Parágrafo Sext~'. Serão aceitas' certidões positivas com efeito de neqativa -e-.-certidões
positivas, quenottciem que os débitos certificados estão. garanti_dos o'u com.suásxtçlbllídads
suspensa.

,~-,

,~,;
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cLÁUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO (ART, 55, V) '.'
,As despesas-decorrentes do presenteContrate serão efetuadas "com.a-seçuinte .dotação.," ,::"
orçarnentária.: Programa de Trabalho b'': 0700.1236300532.061-, Natureza- 'da' Despesa n'': !

3390.30.00, Conta n" 379 e nO380. .' ' ~t

CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART, 55; 111)'
Os preços ·es,tabelecidos no presente Contrato são. "fixos e lrreajustáveis, 'salve' 0$ cases-
previstos em Lei.

Parágrafo Prlrnelro, Em CÇiSO de reajuste, o valor será corrigido. pele-índice IPC,A.._

,Par;~,grafo' Segundo - Os fornecedores que-não. aceitarem reduzir seus pre_çes,~6s',v:aJores-
praticados pelo mercado serão [lberados do compromisso. as~uniido,. sem' aplicação de __i
penalidade. '

,---'-.---.

'.; Parágrafo Tercelro , A adoção do indice-dar-se-á a partir da data da-proposta ínícía!

'CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRA TOS (ART. 65, lI,d)
: ,:
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A CONTRATADA fica, obriqada a aceitar,' nas 'mesmas condições contratuals, ÓS ,,<3G'réscimps
ou supressões que '-sefizerem na prestação de serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do

"valorinicialmentecontratado, nos termos_do art. 65, §1°, da Lei 8.666l93.

.. ,.'

., CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ART.67)
.O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste Edital.caberão ~-Secretaria
"Mun_ídpai deEducação. - ,"- '--- .

Parág'~afo Primeiro ~.A fi-~~alizaçãO dó contrato será de responsabilidade -de .servidorea __
designados através' de Portaria expedida pelo Chefe do Poder" Executivo, nos moldesdo que
especifica c.artiqo 67 da Leic86,66/93. "

Parágrafo 'Segundo· Os flscaüzadores 'do contrato determinarão o que for necessário' para
regularização 'de faltas ou eventuais problemas relacionados a aquísfçác do produto, nos
'termos do art. ev.oa Lei Federal 8.666/93 e, na suafalta ou impedimento, pelo seu substituto.. '.- .. . - - - - .

,,'

, -!

Parágrafo T~rceiro . '~icam-:reservados--à fiscalização o direito e- a ~u~oridade p~r~r~soJvé; .
todoe qualquer caso singular, cmissc ou.duvidoso não previsto noprocesso Administrativo ... : _

parágraro -Quarto - As decisões que ultrapassarem a competência da',s~ér~taria ,da" _~'
Municipal de Educação deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATAoA .á-autoridaca
-administrativa imediatamente superior ao Secretario: através' dele, em tempo -hábil" para
.adoção de medidas convenientes. -

CLÁUSULA OITÂVA. DIREITOS E RE5PONSAEilLlDADES 'DAS PARTES (ÀRT: 55,'~1I)
'Constituem direitos do CONTRAT.ANTE:.receber o objeto_ deste Contrato nas condições
avençadas e da CÇ>NTRATADA perceber,o vator ajustado na forma e prazo convenctonados.

-.:.- -
" '

'Parágrafo Primeiro ~Constituem obrigações do CONTRATANTE-:
1- Dar à CONTRATAOA as condições necessárias à regular execução do' objeto..
II - Fornecer todas as' informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir
.suas obriqações e atender as exigências do CONTRATANTE. _
HI -; Comunicar- à CONTRATADA toda.e qualquer ocorrência rélacionada à: execução do~- .... . ...
-IV.- Acompanhar €i fiscalizar a execução do contrato, por meio dos servidores deaiqnados '
corno fiscal do contrato, nos termos do art. 6'7 da- Lei .n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total
cumprimento. \i ....,::-".]

V -Verificar a regularidade fiscal e .trabalhista da CONTRATADA 'antes de efetuar o
pagamento. .

. '.-VI -' Efetuar: o paqamento à CON'r'RATADA" na forma determinada nas_con'diçõesde:
.paqamentc. _' . . '_ . ".
VII- Aplicar penalidades à ÇONTRATAOA_por'descumprimento,cont(atual, após contradltóno

. e-nas hipóteses do instrumento convocatórto e seus anexos. T'I~ --

;-

, . --'

Parágrafo Segundo ·-S·ãoobrigações da CONTRATADA, sem que a ~las seümitem: .-
.I - Fornecer todo __o objeto solicitado em conformidade com os prazos.deterrriínadosrdevénoo

vccmunicer.por .escríto a fiscalização do contrato qualquer caso de força maior que justifique o
atraso no forneciméntó. -
11- Atender prontamente quaisquer exigências da, fiscalização do contrato, inerentes ao-objeto
da contratação. '
111-Manter, durantea execução do contrato, as mesmas oncãções.da habilrtação.

, ; 'i:' ..>
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IV ~ Responsaonlzar-se para que todo o objeto seja entregue- diretamente em cada uma das
.Unldaces Escolares Municipais. .
V· Garantir que todo o objeto adquirido seja de boa qualidade. .

. VI - Substituir, no' prazo máximo de 72 (setenta e- duas) horas, 'OSitens que 'apresentarem
. '. incompatibilidade com a descrição .do produto, apresentar defeitos, estiverem daniticadosou
- fora do prazade validade. ' -
VII - A data de validade dos-gêneros alimentícios secos (exceto pão) NÃO poderáser inferior

- a 04 (quatro) meses-da data "deentrega às Unidades Escolares.. ,-' _.' "",'
VIII - Emitir. notas fiscais, correspondentes a cada empenho de despesa, acompanhada .de
todas as CNDs. -- -: -- . .Ós.Ó,Ó>

IX ~Emitir nota fiscal por Unidade Escolar, em 04 (quatro) vias, que deverá 'ser 'fornecidano
ato da entrega. , . - " '
X- O Item pão deverá ser entregue em todas as Unidades Escolares às sequndas-feiras, pela

," manhã, excetu-em feriados, Na embalagem .oevera conter as seguintes informações: "a
descrição do item' pão careca, o peso 'da unidade, a quantidade, nome -da escola, data de
fabricação e data de validade.

•

CLÁUSULA, NONA,SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OCASO DE·
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ART. 55, VII)
Em caso do) licitante vencedor recusar-se a -honrar o' ccmpromlsso -injustificadamente. será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente. sem
prejuízo da aplícaçãcdas.sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório-e a ampla
defesa. ' ' , '- ' ,

Parágrafo Prim~iró - As penalidades 'referidas no caput do artigo 81, .-da Lei n~:8666/931_.3'
alterações posteriores; não se aplicam as demais licitantes que forem ccnvocaoaa contorme
a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratacão. '

, "; -:

Parágrafo Segundo ~ O licitante que, convocado dentro do prazo de valtdade. da sua
proposta, não .celebrar ° contrato, deixar de 'entreçar documentação exiqida paraocertame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o' retardamento da' .execuçâo :o'e_seu objeto; não "
mantiver a proposta. falhare ou fraudar, na execução do contrato, .compcrtar-se de modo

-lnldónec-ou cometer fraude fiscalficará impedido deticitar e contratar com' o Município; p~lq
prazo de até 05 {cinco) anos, sem prejuízo-das 'multas previstas no. 'Edital e das demais
cominaçõ~~ legais. - . .__

Parágrafo "Terceiro ~ As penalidades de que tratam 'o subitem anterior, serão apftcadas na
forma abaixo: .:_ , ..,
J - Deixar-de entregar documentação exigida para o certame, retardar 'a execução': do- seu
objeto e não manter a sua proposta, ficará impedido de I_icitare contratar.com 6 Município por
até 90 (noventa) dias; .' __.-' ' " " . -- _.' . ---- ~,
11, ~ Falhar, fraudar, atrasar aentreqa dos materiais, ficará impedido -de licitar econtratar com o
Município por, no mínimo somoventa) dias até 02 (dois) anos;
111- 'Apresentação de 'documentação falsa, cometer fraude fiscal ,e comportar-se.oe mod():'
inidôneo, será impedido de licitar e contratar com o Município por, no mlmmo 02: (dois')'anos"
até 05 (cinco) .anos. . ,. .

" ,.

I
I

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades.vqarantidas a
,., prévia defesa, pela [nexecuçãc total ou parcialdo Edital: -

1-- advertência:
11- multa(s):

'-\, i
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~~-'1I1-E~. caso- de' inexecução, total -ou parcial, 0(5) licitante(s) venceoortes) POdé;á(§O} ~of~e'r,'
'sem- prejLÚz9 jíó previsto nos artigos 86 à 88 da LeJ Pederel.n'' ,8.~66/9,3, as seguin'tes
":penafidades: .' "o' __ ',' - :,:.- ,- _ .." ,,-" ',' __'--' ,,- . ,c, -" :',',

, a) pelo 'atrase. na. entrega -do objeto: .mutta de 2 0/0'do valor totat. sobre- ovato( total do
presente 'contrato, por dia 'de atraso, a: contar do momentoem ,que_,9~ deveria\fLt~r:-,;si~,?',<::>

, iniciado, limitada a 20% (vinte por centojoo valor total- do contrato;' ':"". ." .: ...':.';:' ,.' :.",< '.: ,
-"'. :;<b) Pelo descumprimento de qualquer outra 'obrigação: multa de 5% dó valor total do"ccit)fratd;~',:"'.. 'j

, c) Suspensão temporária de participação em licitação e irnpedlmento de' contratar .cor». a :.-'-;
"Administração pelo prazo não superior a':2 (dois) anos; ' ,
d) Declaraçâode'jnidcneidade para licitar.riu contratarcom a Administração, e-" _ -'::' "<',:
. e) 0- atraso na .entreça do ,o~jeto por .mais de 24 (vinte -e quatro) horas, ,,:ensejará,a rescisão

• -'i' ccntratuar, s,e,mpreju!zo da multa cabível. c, ,- - ~
, ' , '--" -" \ ,-

---., pár.)'g'rafo Quinto:'· As mÚltas previstas nest'~' claus~la' serão cum~Ja:ti-vas"corn' as' ,demaiS,_':,::',
, penalidades e beverão ser recoltuoasacs Cofres do Município' nó prazo,de:05,(c;il1ço)..çjias_",a.,
",'çontar da data da nctiffcaçãc, podendo' a Administraç_ão cobrá-las judicialmente: -'segúnçlo.:~a__ ,_I

""x> 'Lei no:-.s.,830/80, com os encargos correspondentes. ' .- ' ::" " ..
,-O, -: 'i "_,,

,: Parágrafo sexto • Além das multas estabelecidas, a 'Administração poderá recusaro objeto~ ,
""se a irregularidade, não' for 'sanada, podendo. aleoa, a critério da ,rnesma';"a ocorrêncjâ
,constituir rnotívo. para aplicação do disposto 'nos tncisos 111,e ,'IV do. ,artigo, ,~?,"da)::é-i :no
. 8,666/~3 e alterações posteriores,' seI!' prejulzo das demais pen~nd~de~' pr~vi,sta.sin.(i:E~itaL

. - " -

Parágrafo Sétimo - Ficarão. aindá suje.tos às penalidades previstas nos lrlCiSO'SilJ,'e' ,IV 'dó
artigo 87, da Lei n° 8.666193 e alterações posteriores, os prolissionais ou as empresas' -q~8,,'
praticarem os ilícitos previstos no artiçc :88-do mesmodiploma legal. ../ ",' ,

Parágrafo OitavQ -. Para- as penalidades previstas' n~ste contrato serão .,g~raritid'os 0_~ir~ito
. ao ccntracítóroeampta defesa. . ,- ,',.'

- -:':"",,'Parágrafo Nono ._As 'penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de case rortuttoou
força.rnalcr, d~vidamente justificados e comprovados, -a juízo 'da Aomm'stracêo. ,),-~i;-,.,:

~ - " :'1 ,:.- '.

'Paráqrafc üéclmc • Constituirão. motivos para rescisão do contrato, independente da", ,c' 'I'
" conclusão doseu prazo:
" I - Razões de interesse público ' c_'

,"11,·Reiterada oesobedíêncía .dos preceitos estabelecidos;
111-Falta grave:a. Juizo do Municíp;io;

"_.IV· Falência.ou insolvência:
V - Inexecução total ou parcial do contrato., : ' ,,1",) ,

VI - Altereção.soclal ou modificação da' finalidade ou estrutura da- 'empre.sa,_"CJuii,'·venha\a'~,:
prejudicar a execução do contrato;

,:yll -. Mudanças na legislação em vigor. sobre 'licitações, impossibilitandq á execução 'do "_',;".,
., ,õ_ presente. contrato:
' .. ylll • Descurnprirnento de qualquer cláusula contratuaí: :" I):': """.~,.

IX - Ocorrêncíade caso fortuito ou de.força maior, regularmente comprovaca.í.impecãtiva da;
': execução do acordado entre-as partes: e . ' ",:' " '
""X - por acordo entre as partes. _'reduzido a -termo. .desde que haja" co~nven'iên9ia.p:ar~;'0" '
Município. ,,-',,,

, "-",
, "-,_,,' ,-

, i-'-
-:"1 ,_,

""""--i',

...:: .. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO (ART. 55, VIII E IX)

i',
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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_,_O Além das causas previstas nos inclsos .do art. 78 daL, n° .8.666/93: e sem prejuízo das
sanções adntinistrativas previstas, as condutas .que caracterizarem: reiterada desobediência
"aos preceitos' estabelecidos no contrato ou .no edital; falta -egrave. a Juizo motivado. da.
Administração: inexecução 'total ou parcial do contratq; bem como' aquelas' oassiveisuas
'sançõesdlspostas nos-incisos 111e ,IVdoart. 87da L. n'' 8.666193, poderão ensejarajescisâo":
do contrato pela CONTRATANTE .

Parágrafo' Primeiro -A.CONTRATADA recorihece os direitos do CONTRATANTE, em-caso .
. de rescisão administrativa prevista no art. 77,da lei 8.666/93. -. -' .

Parágrafo 'Segundo -A rescisão nos casos indicados no item anterior' ocderá seretestaoe.
ou 'postergada' pcrconveniência ou por razõea de interesse público, a juizo motivado da
Administração Pública,' - "

cLÁusuLA. DÉCIMA PRIMEIRA· LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55. XII)
O presente .Instrumento Contratual reqe-se pelas disposiçõesexpressasna LeT 8.66:6, de 2-1
de junho de ,1993, e pelos preceitos- de direito público, aplicando-se supletivamente os,
princípios da teoria geral dos contratos 'e às disposições de direito priv~do:~' "" ::....I

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ~ TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
Todas as comunicaçõesentre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitas por 'escrito,

, preferencialmente por meio eletrônico. ..-

Parágr~fo:: Único ~ Presumem-se válidas asJrttímações 'e, comunicações dlrigidás, ,aos:-ji
endereços lntermadospela CONTRATADA em.sua proposta. incluindo-as ccmuoícações.por-
meios eletrônicos, elnda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificaçã-o
temporária ou 'definitiva não tiver sido devidam-ente comunicada ao CONTRATANTE, 'fluindo
__os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da -correspondência- no primitivo
, .. endereço. . - -

,. ,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DURAÇÃO (ART. 55. IV E ART. 571 .~.,
O Contrato começará a viger a partir de sua assinatura, e terminará com a entrega total do '
objeto; que deverá ocorrer até 20/12/2020. ' -

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO (ART. 61. PARÁGRAFO ÚNICO)
O CONTR,ATA,NTE'd,everá providenciar, no prazo máximo de até 20 dias: corridos, contados ..

, 'da, assmatura: do presente contrato, :a publicação do' respecnvo extrato r-oIórnaf oficial do,
, município> "'! " . ...

CLÁUSULA DECIMAQUINTA - CASOS OMISSOS (ART. 55. XII)
Os casos omissos serão- resolvidos à luz da Lei _8.666/93, e dos pri.ii~ípiosgerais_d€{ direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· FORO (ART. 55. §2') . ..• ...
_Fica eleito',O foroda. Comarca de Bom Jardiml RJ para dirimir dúvidas .oU questões oriundas
'do presente.contrato.

E por estarem- justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em
03 (três_vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas
abaixo.' ;-: ~__", -

Bom Jardim/Rd, de de
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.••.. '.' i:STADO DO RIO DE JANEIRO
• PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.DE BOM JARDIM'

MUNICi 10 . BOM JARDIM
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: .' " '. .

Nome ~ "':c;;;: . .'. .... N 102.239.391/0001~
~ c.!'-/..~/.~:""'7 C~;:'MARI5ETEI5RAELP~REIRA-ME

, - I Rua FranCISCO Lourenço Alves, 2_~Z~I;t;y.l'y[&,v''5, 7&J2f- L Centro;';!!640-000...-J
-('z(.S7CJ.711-17 ..
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