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PROCESSO Nº 5524/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM o MUNICIPIO DE

ECOPORANGA E A EMPRESA GL

CONSTRUTORA EIRELI, PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO_ DE TERRENO

PARA ALOCAÇAO DE COMÉRCIO

AMBULANTE, NESTE MUNICIPIO.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de

direito público, inscrita no C.N.P.J. sob o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias

Mendonça, Nº. 20, Centro, EcoporangalES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.

ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, portador do CPF nº.

478.812.757-15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-ES, doravante denominado

CONTRATANTE, e a GL CONSTRUTORA EIRELI, sediada na Rua Governador Valadares,

nº.131, bairro Centro, CEP. 29.850-000. EcoporangalES, inscrita no CNPJ sob o nº.

09.504.427l0001-00, representada neste ato por seu administrador Sr. SISINO GONÇALVES

DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, residente na Rua Governador Valadares, sln, bairro

Centro, CEP. 29.850-000, Ecoporanga/ES, inscrito no CPF nº. 867.225.735-91 e, portador da

Cédula de Identidade nº. 0801764610 — SSP-BA, telefone (27) 99993-4230, doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, consoante as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

    

 

1.1. Constitui" objeto do presente contrato a “EXECUÇÃO 'DOS SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇAO DE TERRENO PARA ALOCAÇAO DE COMERCIO AMBULANTE”,

terreno este, situado na Rua Henrique Ferreira, neste município de Ecoporanga-ES.

1.2. O presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada no artigo

24, !, CIC Art. 23, l, A, ambos da Lei nº 8.666/93, sendo o último alterado pelo Decreto nº

9.412/2018.

1.3. O referido contrato foi firmado após decisão exarada nos autos do processo judicial nº

0000434-45.2014.8.08.0019.  
  

  
  

  

  

2.1. O prazo para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da

data estipulada na ordem de início dos serviços. Conforme o Cronograma Físico-Financeiro

em anexo emitido pelo departamento de engenharia.
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2.2. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante

o horário normal do expediente (das 7:00h às 17:00h), somente em situações excepcionais

aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno. A critério da

administração poderá ser estendido o horário, caso seja comprovada a necessidade e

autorizado pelo agente fiscalizador do Contrato.
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gªg

: M  
3.1. Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução dos serviços, nos seus

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra.

integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

3.1.1. Registro de autorização (ordem de início dos serviços).

3.1.2. Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto e

memoriais descritivos componentes e específicos.

3.1.3. Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade,

satisfazendo todas as exigências das Normas Técnicas sobre o assunto.

3.1.4. Concluída a obra, o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Ecoporanga -

ES os desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificações durante a

execução (que tenham sido autorizadas pelo responsável técnico).

3.1.5. A execução e operação da obra e serviços provisórios e definitivos, transportes de

materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir,

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou

particulares.

3.1.6. Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços localizados no

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que

concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando—se os

danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

3.1.7. Cabe à CONTRATADA e correrá por sua conta, desde o início até o recebimento

definitivo da obra a ela homologada, a execução dos procedimentos de fechamento de

áreas internas de circulação, quando necessário.

3.1.8. Correra' por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparação de danos

causados a terceiro, em decorrência das obras e serviços, ressalvadas as despesas

necessárias às desapropriações e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos

do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

3.1.9. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção,

sinalização, tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, até a

ocupação e recebimento definitivo das obras e serviços, pelo CONTRATANTE.

3.1.10. Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo

equipamento utilizado, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em

condições de limpeza e de uso imediato.

3.1.11. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obriga—se a atender

pronta e irrestritamente.

3.1.12. Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos

pela área competente do CONTRATANTE.
?

 

4.1. A empresa executora do serviço deverá seguir as especificações do memorial descritivo

que tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materias e componentes
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envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define

integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

5.1. A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer às

Normas da ABNT em vigor, inclusive às das concessionárias locais. Ficará a critério da

fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste.

5.2. A CONTRATADA deve obrigatoriamente seguir o que pede o projeto executivo,

Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro.
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6.1. OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA:

I. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, Memorial

descritivo, Cronograma Físico - financeiro, Projeto executivo e de sua proposta;

Il. Responsabilizar—se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não

transfere responsabilidade à Administração;

lll. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do

ocorrido;

IV. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso

ou insalubre;

V. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na contratação;

VI. Assumir as responsabilidades técnicas e civis pela execução dos serviços

perante a Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES e terceiros, por danos

resultantes de procedimentos inadequados efetuados de forma dolosa ou culposa

por empregados ou representantes da Contratada e, ainda, pelo fiel cumprimento

das leis e normas vigentes;

VII. Cumprir o cronograma físico - financeiro estabelecido e em casos de

excepcionalidades quanto ao cumprimento, informar antecipadamente a situação

e a proposta de solução à Contratante;

VIII. Responsabilizar-se perante terceiros, por prejuízos advindos do descumprimento

das atividades ou obrigações afetas a Contratada;

|X. Efetuar, de imediato, sempre que exigido pelo Contratante, o afastamento de

qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento sejam

julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços;

X. Cumprir todas as cláusulas estabelecidas pela Contratante.

XI. Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá se

consultar o Responsável Técnico.

XII. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste,

sem o consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico.

6.2. OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE:
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|. Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada no

instrumento contratual, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às

formalidades necessárias;

Il. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seu

serviço dentro das normas estabelecidas no contrato;

III. Comunicar à contratada, as possíveis irregularidades detectadas na execução do

serviço contratado.

IV. Exercer a fiscalização do Contrato através de pessoas do seu quadro de

funcionários.
   

 

7.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, não cobertas por seguro, correrão

por conta da CONTRATADA.

Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

a) Sua negligência, imperícia e/ou omissão;

b) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;

0) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus

ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.

7.2. Ocorrendo qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da

CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo

de 24 horas, a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação dos

serviços nas partes atingidas.

7.3. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os

trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo—Ihe toda a responsabilidade, por

quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

7.4. A empresa que executará os serviços, deverá fazer prova de regularidade de débitos

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação das respectivas

Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento em participação de

licitações.

7.5. A CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços.

ª !
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8.1. O valor médio orçado para a execução total das obras e serviços, é de R$ 28. 46,2

(vinte oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

conforme planilha orçamentária juntada aos autos do processo administrativo nº 5524/2019.

,»,
«>

  
   

 

    ;
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9.1. A contratação será efetivada segundo o regime de EMPREITADA POR PREÇO

GLOBAL, conforme Planilha Orçamentária de Preenchimento apresentada pela licitante em

sua Proposta Comercial.

9.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias após a

prestação e confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições

apresentadas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à

Prefeitura Municipal, de documento (s) fiscal (is) hábil (eis) sem emendas ou rasuras.

9.3. A CONTRATADA deve encaminhar o quantitativo prévio a ser medido, memória de

cálculo e relatório fotográfico dos serviços a serem requeridos medição.
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9.4. As medições serão liberadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Ecoporanga

através do setor de engenharia, após análise minuciosa da documentação, até 5º (quinto)

dia do mês subsequente ao da execução dos serviços.

9.5. Ocorrendo erro na apresentação das faturas, as mesmas serão devolvidas ao

fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o pagamento seja efetuado após a

apresentação da nova fatura devidamente retificada;

9.6. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título

lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

9.7. O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo e

expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através de rede

bancária ou de terceiros.

9.8. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8666/93 e

suas alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os

comprovantes seguintes:

9.8.1. PRIMEIRA FATURA

a) Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato — ART/CREA;

 

b) Matrícula da obra junto ao INSS.

9.8.2. TODAS AS FATURAS

a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do Município de

Ecoporanga com validade na data da apresentação;

b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do Estado do Espírito

Santo, com validade na data da apresentação;

0) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —

INSS, com validade na data da apresentação;

d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS com validade na data da apresentação;

e) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da

Receita Federal, referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na

data da apresentação;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela

Procuradoria da Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com

validade na data da apresentação;

g) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência

devidamente autenticada (Relação de Empregados alocados na prestação dos

serviços);

h) GPS — Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI).

9.8.3. ÚLTIMA FATURA

e) Certificado de conclusão da obra e termo de recebimento provisório, emitido pela

Prefeitura Municipal de Ecoporanga/Secretaria Municipal de Esporte e Laser,

para a última fatura, que deverá ser requerido pela Contratada, sendo este

fornecido no prazo máximo de15 (quinze) dias a contar da sua solicitação.

 

9.9. É vedada a antecipação de pagamentos.

9.10. Os atrasos ocorridos no término e/ou recebimento da obra não serão computados para

efeito de reajuste.
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10.1. De acordo com o Art. 55 da Lei 8666/93, o Contrato terá vigência de 120 (cento e

vinte dias) contados a partir da data estipulada na ordem de início dos serviços, podendo ser

prorrogado na forma da lei.

 

   
 

 

11.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor

especialmente designado por portaria, devendo este anotar em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados, permitida a contratação de terceiros para

assisti-lo e subsidiá-Io de informações pertinentes a essa atribuição (Art. 67, Lei 8666/93).

11.2. O Fiscal deverá reunir—se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e

estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar todas as metas de

controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

11.3. Deverá exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais

assumidas, constantes das cláusulas do contrato e demais condições do Edital da Licitação

e seus anexos, planilhas, cronogramas, etc.

11.4. Se for o caso, deverá comunicar à Administração a necessidade de alterações do

quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de fato

superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execução contratual e seu

efetivo resultado;

11.5. Impedir a subcontratação dos serviços e/ou o fornecimento de produtos quando não

expressamente autorizadas para tal, no edital ou contrato;

11.6. Comunicar — por escrito — ao responsável qualquer falta cometida pela empresa;

11.7. A Contratante designa o engenheiro da Prefeitura para atuar como fiscal do presente

contrato, acompanhando a execução do mesmo, conforme as previsões e determinações da

Lei 8.666/93, art. 67, o mesmo deverá acompanhar e certificar se os serviços estão sendo

executados nos devidos padrões conforme as Normas Técnicas. 0 Fiscal do Contrato, a

quem incumbirá acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada as

providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, anotando e

enquadrando as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu

superior hierárquico.

11.8. A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão

relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência

às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, ressalvado o disposto no Termo de

Referência e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da

paralisação.

11.9. A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem

as razões da decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

11.10. A Fiscalização deverá:

11.101. Acompanhar a execução dos serviços;

11.102. Emitir, ao final de cada fase da contratação, Relatório de Acompanhamento dos

serviços prestados, que conterá, no mínimo, informação acerca do desempenho da

Contratada (satisfatório/insatisfatório);

11.103. Atestar a(s) Nota(s) Fisca|(is) e receber os demais documentos porventura

apresentados pela Contratada.
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11.104. O acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações e

medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos

documentos que compõem o Contrato.

12.1. O não cumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações assumidas no

presente contrato, facultará ao Município de Ecoporanga a aplicação das penalidades

previstas no Termo de Referência e, quando o caso, a rescisão contratual.

um à ; rx %

    

    

 

13.1. Cometerá infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que, no

decorrer da contratação:

13.1.1. Cometer inexecução total ou parcialmente do contrato;

13.1 .2. Apresentar documentação falsa;

13.1 .3. Comportar—se de modo inidôneo;

13.1 .4. Cometer fraude fiscal;

13.1.5. Descumprir quaisquer dos deveres elencados no Termo de Referência e no

Contrato.

13.1.6. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.1.7. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação;

13.1.8. Multa, podendo ser aplicada conjuntamente com as demais sanções, nos seguintes

termos:

a) Moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da receita total estimada, até o limite de 10 (dez) dias;

b) Compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser

cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades

não supere o valor total do contrato.

0) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Ecoporanga/ES, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

13.2. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública.

13.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o

procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9784/99.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

,» fÉ ,,

120 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15 — Urbanismo

451 — Infra-estrutura Urbana

031 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

3.029 — Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas

44905100000 — OBRAS E INSTALAÇÓES

15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

15.1. O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei Orgânica,

contados da data de sua assinatura.

   

  

Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no

Termo de Referência.
  

 

16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, com

renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente

contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.

E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas

partes em presença de duas testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor.

Ecoporanga/ES, 05 de agosto de 2019.

 

.
<

MUNICIPIO DE ECOPORANGA/ES
GL CONST TORA EIRELI

ELIAS DAL'COL SISINO GONÇALVE DE OLIVEIRA FILHO

CONTRATANTE
CONT TADA

/

LUCAS E OLIVEIRA

FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHAS:

NOMEÉÍYMWJ 1% M$ &LCÉÇ'QJWCPFI MA 559. 94195?

NOME: «Tªmªyo» 4%MQ “QOOÁÉWLCPF: (1%.935. QQ? « SG

Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 - Centro - Ecoporanga — ES: Tele/fax: 27-3755—2905

E-mail: !icitacao©ecoporanga.es.gov.br
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Prefeitura de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

 

Ordem de Serviço

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica

de direito público, inscrita no C.N.P.J. n.º 27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon

Dias Mendonça, n.º 20 — Centro — Ecoporanga—ES, neste ato representado pelo seu

prefeito o Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, portador do C.P.F. n.º

478.812.757—1 5 e cédula de identidade n.º 189.546-SSP-ES, vem através da presente

ORDEM DE SERVIÇOS, autorizar a empresa, GL CONSTRUTORA EIRELI, sediada

na Rua Governador Valadares, nº.131, bairro Centro, CEP. 29.850-000,

Ecoporanga/ES inscrita no CNPJ sob o nº. 09.504.427/0001-00, representada neste

ato por seu administrador Sr. SISINO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, ambºs já

qualificados nos autos do Processo Licitatório "POR DISPENSA DE LICITAÇAO”,

fundamentada no artigo 24, !, C/C Art. 23, I, A, ambos da Lei nº 8.666/93, sendo o último

alterado pelo Decreto nº 9.412/2018; mediante Contrato de prestação de serviços nº

075/2019, a iniciar, a partir_do dia 06 de agosto de 2019, a““EXECUÇÃo' DOS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE TERRENO PARA ALOCAÇAO DE COMERCIO

AMBULANTE”, terreno este, situado na Rua Henrique Ferreira, neste município de

Ecoporanga-ES.” Cujo valor é de R$ 28.446,25 (vinte oito mil, quatrocentos e quarenta e

seis reais e vinte e cinco centavos).

Ecoporanga/ES, 06 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE COPORANGA — ES GL CONSTR » ORA EIRELI

ELIAS DAL' COL SISINO GONÇALVES E OLIVEIRA FILHO

CONTRATANTE
CONT TADO

WL

SECRETARIA MUIâICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ERLY DUTRADA CUNHA

Matrícula nº 404193

LUCAª DE OLIVEIRA

FISCAL DO CONTRATO


