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Confirmação de Autenticidade das Ceffidõ
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidáo

CPF : 053.055.903-02

Data da Emissão : 0'1/08/2019

Hora da Emissão : 10:15:45

Código de Controls da Cêrtidão
Tipo da Cortidáo : Negativa

F602.585D.13DC.8441

Certidáo Negativa emitida em 0110812019, com validade até 2810112020
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO :.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATTVA

:':-HAHo SXf

No Certidão: 058043/19 Data da 28t1 019 09:59:24

lnscriçãoEstadual: 125158912 CPF/CNPJ:2706 000120

Razão Social: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: ETR DA RAPOSA,23 LOJA 01 CEP: 65138000

ielefone: (98)87025545 Municipio: RAPOSA

,/ç

UF: MA

Certificamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 dalei no 7.799, de'1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) náo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 1 ento e vinte) diasi 2510212020.

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no endereço:
http://portal.sefaz. ma.gov.br/, clicando no item "Certidôes" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de DÍvida Ativa".

CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.
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Data lmpressãot ZBt1Ol2O19 09:59:24
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Rêluludo d. v.lid.ç.o tl. c.aidão N6g.tivroivld.Âtiv. do Olvldr Aiiv. i'; '':" ;

cERTIDÂo vÁrrD^!
l{o da c.rtldão: 058041/19

D.tr d€ v.lldâdê: 25loal2o2o
o.t. dê Eml$áo: 28/10/2019 09:59i24

tnscrlçáo Estaduâl: 125158912

CPFlctlP.r: 27068259000r20

RãZãO SOCIàI: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Data da 3011212019 09:32:í 0No Certidão: 105214119

f nscrição Estadual: 125158912 CPF/CNPJ: 27068259000í 20

Razão Social: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: ETR DA RAPOSA,23 LOJA 01 CEP: 65138000

Telefone: (98)87025545 Município: RAPOSA UF: MA

Certificamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz. ma.gov.br/, clicando no item "Certidôes" ê em seguida em "Validação de Certidão Negativa

^ de Debito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.
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Resultado da Validãçáo da CsÉldào Nsgâllve do Oóblto

No da Cêrtidâo: 105214/19

Data dê V.lldade: 2Al04l2O2O
Datà de Emissão: 30/12/2019 09:32r10

Inscrição E§tadual: 125158912

CPFlCNPJ: 27068259000120

Razáo SociaI: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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PREFEITURÀ MI'NICIPÀL DE RÀPOSÀ

SECRETÀRIÀ DE FINÀNÇÀS

Fii-31. i:'1LHA N0
<qÃ'

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE PRINCIPAL

120400 - Construçáo de edifÍcios

No: 407

rgo e

TKTBYE6B

27.068.259t0001-20 GpA CONSTRUÇÔES E SERVTÇOS LTDA - EPP

Endereço
RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LOJA 01, VERDE MAR, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ Nome/Razão Social

Rêquerida em: 04 de Dezembro de 2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que

cêrtiflco que náo constam pendências em seu nome, relativas

tributários, assim como inscritos em divida ativa, de acordo

DiÍeito Tributário e da Legislaçâo Municipal.

inscrever quaisquer dívida

vierem a ser apuradas,

a créditos tributários e

com as normas gerais

de

náo

de

Validâde (90 dias): 03 de Março de 2{ro

Raposa - MA, 04 de Dezembro de 2019

Hffi§

À aulenticidâale desla Cêrliilão podêrá ser conferrda em: ZÓ
hEtp: / /t rrbutàri o. aspec . com. br /por!aI . ma . ràposa/uCo o 3 5và 1i dàrüúumenLo/T0 o 3 5L-wal idâr-documen!o. xhtml
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código dê veri ficaÇáo
zZCJCEKI

Número

348

Exe!êÍcio
2A20

SECRETARIÀ DE FINANÇÀS - '',:
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ALVARÀ DE FUNCIONAMENTO

Razâo soc iaL lnscriÇáo Municipô I
i:1

Nome Eantas i a

Àtivrd3de Prr ncipaf

ctii)' N" da Insclj.Çào do Imóvel

Àlea do TêE!êôo (m7 ) Àreà Totà1. Constluida (m')

Horárro de Funcionamento
Dê -: Às -i

À.ea ULrIrzada (Ín' )

Ob s e r\.aÇào

!

Data de Conces sâo Data de validàde
I

ESTE ALVÀRÀ DEVERÀ ESTÀR EM LOCÀL VIS FrscÀLr zÀÇÀo
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 27.A6a.2s9/0001
Razão Social:GPA coNsTRUCo SERVICOS LIDA ME

-20

Endereço: 
5;J* 

oooo RAPoSA 23 LoJA 01 / VERDE MAR / RÂPoSA / MA / 6s138-

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçôes com o FGTS.

Validade:10/01 /2020 a 08/02/2020

Certificação Número: 202OO7700225 177 4726690

Informação obtida em l3l0L/2O2O 14i46i30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site da
www.ca ixa.gov,br

Lei
Caixa:
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Dúvidas mais Frequente tcro

Número do CRF

lv-1.1
Historico do Emprcgodor

O Histórico do Empregador apresenla os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

lnscrição: 27.068.259/0001 -20
Razão social: GPACONSTRUCOES E SERVICOS LTDAME

Detâ de
Emissão/LeituÍa

10t01t2020

^)n2t2o19
26111t2019

07 t11t2019

19t1012019

28t09t2019

09/09/2019

21t08t2019

01/08/2019

13107t2019

24t06t2019

05/06/20í I
17t05t2019

28t04t2019

õanltzotg
20t03t2019

01t03t2019

10t02t201s

22t01t2019

03t01t2019

15t1212018

26t1112018

05t11t2018

17 t10t2018

28t09t2018

09/09/2018

21t08t2018

02t08t2018

14t07t2018

25t06t2018

25t06t2018

Data de Validade

10101 12020 a 0810212020

161 1212019 a 1 4t01 t2020

261 1 1 l2O1S a 251 1 212019

07 I 11 12019 a 061 1212019

1 9/10/201 9 a 17 111 12019

2810912019 a 27 I 1 012019

09/09/201 9 a 081 1 012019

21 108 1201 9 a 1 9 t 09 120 1 I
01lOAl2O1S a 30/08/2019

13107 12019 a 11 lO8l2O19

2410612019 a 23107 12019

05/06/201 9 a 0410712019

17 lO5l2O19 a 1 510612019

2810412019 a 27 1051201 I
08t04 l2O1 9 a 07 I 05t 20 1 I
20lO3l2O19 à 18t0412019

01 1031201 9 a 30t03t2019

1OlO2l2O19 a 11 103t2019

2?10 1 120 1 9 a 20 lO2l 20 1 I
03101 t2019 a O1 t0212019

1 51 12l2O1A a 13101 12o19

261 1 1 l2O 1 8 a 25 t 1 2t201 I
051 11 12018 a 04t 1 212018

17 I 1 01201 8 a 1 51 1 1 1201 8

28ljg 120 1 8 a 27 / 1 0 I 20 1 I
09/09/201 8 a 08t 1 012018

21 I 08120 1 8 a 1 I I 09 I 201 8

0210812018 a 3'1 /08/201 I
1 4 I 07 120 1 8 a 1 2t 08t 201 8

2510612018 a 24107 12018

25 I 06t201 8 a 24 t 07 I 201 8

20200 1 1 00225 1 7 7 47 26690

20 1 9 1 21 60 4380 1 7 7 7 4449 5

20 1 S 1 1 2605 1 1 1 7 29242924

201 9110705353062056

201 S1 01 904021 7 393951 I 3

20190928030407 081

20190909022428 6

201 9082 1 032400097 47 322

201 9080'1 050321 20174514

201 9071 3041 32620920053

201 906240251 531 2 1 01 808

201 9060504271 325493930

20 1 905 1 7 0 40205885996 1 6

20 1 90 4280430 400246 1 7 53

201 90408031 1 21 99568085

20 1 903200 50739 3227 0 1 0 1

20 1 9030 1 05042 1 5206257 5

201902101557 42927 487 65

20't 90 1 22044457 60968554

20 1 90 1 030 5244204674056

201 81 21 51 1 064526178453

20 1 81 1 260221 1 81 5971 699

20'1 81105233056726297 10

201 81 01 809231 590683735

201 8092811 3658 55562402

201 80909092921 67 542962

20 1 80821 1 057 2094038768

201 808021 0554487059639

201 807 1 41136231 8863548

»

L20 1 80625 1 02302584 547 57 r- - 1,"1-
20 1 806250545000802052úv
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.l



Data de
Emissão/Leitura

06/06/2018

Data de Validade

06/06/2018 a 05107 t201I

Número do CRF

1 81051201 8 a I 610612018

201 806061 1 54088064636

20 1 8051 81 21 7 03582649518tO5t2014

29t04t2018
--_ *|

1010412018

291041201 8 a 281051201 I 20 1 80 429 1 2 1 43909 4 1 7 28

1OlO4l2O1 I a 09/05/201 8 201 8041 01 308557882409& g::, :r3 r,

2010312018 a 1 8104t201 I 20 1 80320085335041 40260

01 1031201 8 a 301 03120't I 201 80301 091 1 585480736'l

20t03t2018

01t03t2018

10102t2018 1 0t021201 8 a 11 103t201 I 20 1 8021 007 3 1 ?92282 1 063

22t0112018 22101 1201 8 a 2010212018

Resultado da consulla em 1310112020 14:47.21

20 1 80 1 222051 54347 1 7 I 1 5
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Página 1de 1

o
EPODER JUD] CIARIO

JUSTIÇÀ DO TRÂBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.,HISTÀS

Nome: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Certidão n" : LL4796L/202
Expedição: B/or/2020,

(MATRI E FÍLIATS)CNP.f : 27 .068.259/0007-20

s 11:45:06
validade lo/07 /2o2o - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certif ica-se que GPÀ coNSTRUCOES E SERvICoS IJTDÀ
(MÀTRrz E FrLIÀrs), inscriEo(a) no CNPJ sob o n"

27.068.259/OoOl-20, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi.stas.
CerEidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n' L2.440, de 7 de julho de 20LL, e

na Resolução Adminístrativa n' L470/20].a do Tribunal Superior do
Trabal,ho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual j"zados aEé 2 (dois) dias
antêr j-ores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agênc j-as ou filiais.
A aceítaÇão dest.a certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst. jus.br)
Certidão emitida graEuitamente.

rNFOR!,ÍÀÇÃO TMPORTÀNrE
Do Banco NacíonaL de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JusEiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, j-nclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a hônorários, a custas, a
emolumêntos ou a recoLhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério P

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Certidão de Acêrvo Tócnico . CAT
Resolução No 1025 dê 30 dê Outubro ds 2009

Resolução No 218 de 29 dê Junho d€ 1973

CREA.MA

Páqina 1i3

CAT COM REGISTRO DE ATESTAOO

82401512020
Consêlho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluÍda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na
consta dos assentamentos deste Conselho Regiona

ução n" '1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
e Engenharia e Agronomia do Estado do l\.4aranhão - Crêâ-MA,

o Acervo Técnico do proÍlssionâl REGINALDO NUNES SARAIVA referente à(s) Anotaçáo(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

i3. i-írLHA N0 sqg
Profi ssionâl: REGINALDO NUt{ES SARAÍVA
Registro: í107Sll4SMA RNP|'Ií0754,í149
Título proíssional: ENGENHEIRO CIVIL

Lc

Núm6ío da ART: M4201902,133,16 T'po de ART: OBRA / *RVIÇO Registrâde em: 19/03/2019

Fomâ dê rêgistro: lNlClAL / Parlrcrpaêo lécnicâ: lNDlvlDuÀL
Empresa contrarada: GPA CONSÍRUçOES E SERVIÇOS LTO/

Bâixada em: 03/01/2020

CREA-MA

Contrâtenlê: PREFEÍTURA DE CHAPADINHA . MA CPF/CNPJ: 06.í 17.709/000í -58

Enderoço do conlralantô: AVENIDA PRESIDENTE VÂRGAS N'i 310

Complemêntoi BâiÍro: CENTRO

Cidad€: CHAPADINHÀ UF: MA CEP: 65500000

Cont"ato: 025/2019 Celêbíado em: 25/022019
Valor do contÍato: Rl 1.288.838,23 Tipo d6 contratânte: PESSOA JURiDICA
Açáo instltucional Outros

Endergço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N': 310

Complsmêntoi BaiíÍo: CENTRO

Cldade: CHAPADINHÂ UF: MA CEP: 65500000

Oata da i^icio 2510212119 Conclusáo êfêtivà 25t12t212o ,/
Finâlided€: SEM oEFINIÇÃO ./
Proprietárlo: PREFEITURÂ DE CHAPADINHA - MA cPrlcNPJ: 06.117.709i000168

Atividad6 Técnica:7. ExEcuçÃo ATtvtDADES DE À.R.T. -> #A0506 - PÂVTMENTACAO ASFALTTCA 53 - EXECUCAO 1890.00 mêtro cúbico

- 
Obs6Ívaçõôs

- 

lnÍormâçóes ComplomêntaÍ6s 

-

A Certidão d€ Ac€rvo Técnico (CAT)à qual o alêstado êslá vinculâdo
constituirá prova da capâcidadê lécnlco+roÍissional d a pessoajurldica
somenle sô o r6sponsável lócnico indicado sstiver ou vênhâ á sêr
inlêgrâdo âo seu quadro técnico por meio de declârâçJo entregue no
momento da habililação ou da enlrega das proposlâs.

CeniÍicâmos quê sê ênconlra vinculado à pr€sentê CAT o etêstâdo
apresentado em cumpíimônto à Lêin'8.666/93, expodido pela pessoa
jurdicâ conkâtântê, a qu6m cabe a rosponsâbilidade pêlâ vêracidâde
6 êxatidáo das iníormaçôes nêle constanl6s. Ê de rcsponsabilidade
deste Consêlho a veriÍicação da atividade profissionâl êm
conformidade com a L€i no 5.194/66 e Resolugôes do Conselho
Federâl de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta c€rtidáo p€rderá â vâlidâde, caso ocorra qualquer âllêíação
posterior dos êlemgntos cadastrais n6lâ contidos.

ÊxecuÉo dos seNiços de Íecâpeamento asfáhico sobre pavimênto asíáltico de (3cm) e lapâ-buraco êm viás urbânâs do municÍpio dê
chãpâdinhâ/À,iA. Conforme TO[.{AOA DE PREçOS n' 003/2019 - CPUPIIIC, oriundâ do Procêsso Administrâtivo n0 22010900/2019, e Contrâto N'
025/2019 - PMCH.

CERTIFICAI/OS. Ínâlments, que s€ oncontra vinculâdo à prêsente C6rtidáo d€ Ác6rvo Íócnico - CAT, o atestado contendo 2 íolha(s), êxpedido
p6lo conlÉlenl€ da obra/seNiço, a quem cab6 a responsabiladâd6 pêlâ vêracidedo 6 6xâtidáo das iníormaÇóês ôêlê conslenles.

Certldão de Acêrvo Tócnico n'82/l()íí2020
0610112020,10122

CaDoY

Ficâ(m) ExcluÍdo(s), no enlânlo. o(s) servlço(s) cu,as atribuiçô€s náo
comp6têm ao(s) proÍsslonal(is) êm quêstão.

A âutênticidadê d€stâ Cêrtidão pode s€r vêrificádâ em: https://cr€a-
ma.silac.com.br/publico/, com a chave: CaODY

A
Conrelho Regaonal de Engonharla ê Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 d6 Jutho n'214, C6ntrc, São t-uiíMA
Têl: + 55 (98) 210ô{300 Fax: + 55 (98) 2106{300 E-mait: íârâconosco@cÉamã.o,g.br

hpíêsso 6mr 06/01/2020, às 10:50
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CONTRATO NO 025/2019 _ PMCH

criw.tirüo
g0

,T{<
u_nic:efPREFEITT]RA DE CHAPADINHA - MA

ÀV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CEIITRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.50G00
CNPJ (MO o6.l17.70el0001-s8 i:1',. 1 rliiii. lio áo I

c

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A
PREFETTURA MUNICIPAL DE CHAPADINIIA. PMC
E A FIRMA GPA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS
LTDA-ME, PARA EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE
PA}'IMENTO ASFÁLTICO DE (3CM) E TAPA-
BURACO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA,TMA SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS
DO EDITAL DE TOMADÀ DE PREÇO No 003/2019 -
CPL/PMC.

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ATIAVéS dA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA sediada na avenida Presidente Vargas, no 310, Centro, Chapadinha-MA, CNPJ N"
06.117.709/0001-58, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representadâ

respectivamente pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejaraento e Orçamento, Wanderlene

Silva do Nascimento, portâdora da carteira de identidade no 77 4032979 SSP^,ÍA e do CPF no

813.076.232-00, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a

Empresa GPA CONSTRUÇOES E SER\/IÇOS LTDA-ME, CNPJ do Ministério da Fazenda sob

o n". 27.068.259/0001-20, estabelecida na Estrada da Raposa, a' 23, Loja 0i, Bairro Verde Mar,
Raposa, representada por seu empresário, o Sr' Glabson de Jesus Pereira, portador(a) do CPF n"

951.742.813-87 e RG no 0000438543955 SESPMA, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, submetendo-se as partes as disposições constantes nos termos da Lei no 8.666, de

21 dejunho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias

vigente e do Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se tambem os procedimentos

determinados pela Lei Complementar 123/2006 e na Lei no 8,078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obr4 tendo em

üsta o resultado da licitação procedida na modalidade TOMADA DE PREÇOS no 003/2019 -
CPLiPMC, oriunda do Processo Administrativo n" 22010900/2019, e Homologação datada de

2210212019, rnediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSTILA PRIMEIRA - OBJf,TO

t.t. O objeto do presente instrumento e a execução dos serviços de recapeamento asfáltico soüiê'
pavimento asfáltico de (3cm) e tapa-buraco em vias urbanas do município de chapadinhaÂ4A, que

será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se

encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento

contratual,
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao InstrumBnto Convocatório do Edital em epígrafe e seus
anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição,

2. CLÁUSULA §EGUNDA - VIGÊNCTA:

z.t.O prazo de vigência deste Termo de Contrato e aquele fixado no Edital, isto é, até 12 (DOZE)
MESES, com início a partir da assinatura do contrato.

z.z. A vigência poderá ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes à

contratação sejam integralmente ernpenhadas até 3 I de dezembro, para fins de inscrição em restos â
pagar, conforme Orientação Nonnativa AGU no 39, de 1311212011 .

z.l. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço e durará
conforme o cronograma fixado no Projeto Brísico.

2.4. A pÍoÍÍogação dos prazos de execugão e vigência do contrato será precedida da correspondente

adequação do cronograma flsico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO:

:. t. O valor total da contratação é de R$ 1.288.838,23(Hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil,
oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos).

:.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e

outros necessários ao cumprimento integrai do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Conhato é Íixo e irreajus&ivel, porém poderá ser corrigido

anualmente rnediante requerimento da contratada, observado o interregno mÍnimo de um ano,

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INPCou

outro que vier a substitui-lo

4, CLÁUSULA QUARTA _ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4. t. As despesas deco[entes desta contratação estão progÍamadas em dotação o rnen?lria

Dotação: 1s.4s2.0007.2019.0000.3.3.90.39.00 - OUTROS SERWÇOS TERCEIROS - PESSOÁ

JURÍDICÀ.

,

5. CLÁUSI,JLA QUINTA - DO PAGAMENTO:

z ie tr

2/16

u!l icef

prevista no orçamento da União, para o exerclcio de 2019, na classificação abaixo:

Cóitigo da Ficha: 147; )"
Órgão:02-PODEREXECUTIVO; '/'
Uniilade: 4 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBÁNISMO E MC ;
PROJE/ÁTIWD: MÀNUT. E CONSERVASíO DE RUAS E AWNIDAS
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CNPJ (MJ) 06.1 17.709/000t "58

s.t.O pagamento será efetuado pela Contatante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

âpresentação ü Nota Fiscal./Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédíto em banco, agência e oonta corrente
indicados pelo contratado.

s.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que tmta o
inciso II do art.24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, § 3", da Lei no 8.666,

de 1993.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no pmzo de 05 (cinco) dias, contado da

data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

5.4. A Nota FiscaL/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5,4,1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no periodo, através

de planilha e memória de crí,lculo detalhada.

5.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas ern sua totalidade.

5.4.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de

matrícula da obra junto à Previdência Social - CEI.

5.5. A ConÍatant e terâ o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contâdos a partir da data da apresentação

da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela

Contratada, bem como para avaliar a conforrnidade das atividades executadas, inclusive quanto à

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a eime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação deÍinitiva das atividades executadas.

5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva
aprovada, acompaúada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

5.8. O pâgamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota

FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste

instrumento contÍatual.

s.9. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamen

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanháJa:

te executadas, bem mo

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ie

Previdência Social) e da regularidade trabalhista, conespondentes ao mês da última nota hscal ou

fafura vencida" quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não

for possível a veriÍicação da regularidade dos mesmos no Sistema e Fornecedo da

da conformidade da
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Prefeitura Municipal de Chapadiúa, SICAF ou outro equivalente (guia de recolhimento de

comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de execução da obra);

5.9.2.Da regularidade fiscal, constatada atraves de consulta "on-line" ao SICAF ou outro
equivalente, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no arÍigo 29 da Lei no 8.666, de 1993,

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente,

condicionado este ato à verificação da confonnidade da Nota FiscaVFatura apresentada em relação

às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

s.ll.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,

obrigação financeira pendente, deconente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

para pagamento iniciar-se-á após a comprovaçáo da regularização da situação, não acarretando

qualquer ônus para a Contratante.

5.12. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, propoÍcional à inegularidade veriÍicada, sem

prejuízo das sanções cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1. Não produziu os resultados acordados,

5.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima

exigida;

5.12,3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5. t3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

5.14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá seú realizada consulta ao Sistema de Cadastro

de Fornecedores de Chapadiúa(ou cadastro equivalente ou certidões online) para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.15. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fomecedores, a situação de irregularidade da

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, pam que, no prazo de 5 (crn as

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.16. Não havendo reguiarização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplênci

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidaq necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente,-assegurada à contratada a am

e/tr
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5.l8.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realüados normalmente, até que

se decida pela rescisão do contrato, caso â contratada não regularize sua situação j unto ao Sistema
de Cadastro de Fomecedores de Chapadinha ou cadastro equivalente - isto é, deve-se manter as

condições de habilitação do Edital, especialmente a regularidade fiscal.

5.I9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justiÍicado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não

será rescindido o contrato em execução com a contÍatâda inadimplente no Sistema de Cadastro de

Fornecedores de Chapadinha.

5.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária pÍevista na legislação aplicável, em

especial a prevista no artigo 3l da Lei n.8.212, de 1993.

5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento Íicará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n. 123,de2006.

5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza QSSQN), será observado o

disposto na Lei Complementar no 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

cimento e o efetivo adirnplemento da parcela, é calculada diante
íelra

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP : Valor da parcela a ser paga.

I : Indice de compensação financeira : 0,00016438, assim apurado:

Contratante, entre a data do ven

a apiicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,sendo:

EM = Encargos moratórios;

r = (rx) r: (6fi00) I 365 I = 0,00016438
TX : Percentual da taxa anual : 6%o .

6. CLÁUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO »E EXECUÇÃO:

6.1 . O acompaúamento e a fiscalização da execugão do contÉto consistem na veriÍicação da

conforrnidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n" 8.6
de 1993.

66.
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6.2, O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompaúamento e

controle da execução dos sewiços e do contrato.

6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se

vincula este contrato.

6.4. A frscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade

responsável para que estâ promova a adequa@o contratual à produtividade efetivamente rcalízzda,

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1o do artigo 65 da Lei

no 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/tecnica./equipamento a ser utilizado na execução dos serviços

deverá ser verificada juntamente com o documento dâ Contratada que conteúa a relação detalhada

dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos âo

instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e

especificações tecnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.6. O representante da Contratante deverá prornover o registro das ocorrências verificadas,

adotando as providências necessárias ao Íiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
drsposto nos §§ l" e 2o do art. 67 daLei no 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento totâl ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de

sanções administrativas, previstas neste Tenno de Contrato e na legislação vigente, podendo

culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 daLei n" 8.ó66, de 1993.

6.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, outras rotinas determinadas em normatização

específica.

6.9. A Íiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratad4 inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeigões técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na oconência desta, não implica em conesponsabílidade da Contratante ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993.

?. CLÁUSULA SETTMA - OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada" de acordo coq as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; t).. -

7 .2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão ,

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e

ano, bem como o nome dos ernpregados eventualm envolvidos, encamiúando os apontamentos

à autoridade competente para as providências cabí

ie ef
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7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,

certificando-se de que as soluções poÍ ela propostas sej am as mais adequadas;

1.4.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma Íisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as retenções tributririas devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

7.6. Fomecer por escrito as informações necessarias para o desenvolvimento dos serviços objeto do

contrato;

7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município de

Chapadiúa - MA para adoção das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigações

pela Contratada;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contÍatos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o

recebimento do serviço e notificagões expedidas;

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável

para o recebimento definitivo de objeto, uando for o caso

7. 10. I . "Asbuilt", elaborado pelo responsável por sua execução;

7. 10.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

7.1 0.3. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei no 8.666193 e no art. 12 da Lei n" 8.078/90

(Código de Defesa do Consumidor).

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATÀDA:

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários

ao perfeito curnprimento das cláusulas contratuais, fomecendo e utilizando os als,

eqüpamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compative

especificações contidas nos proj etos e demais documentos técnicos anexos ao

convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, rerloveÍ ou substifuir, às suas expensas, no total ou em parte, no

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
devidos à Contratada, o valor correspondente aos

o,j
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8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990), ficando a
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8.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,

garantindoJhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos

relativos à execução do empreendimento.

8.22. Paralisar, por determinação da Conhatante, qualquer atividade que não esteja sendo executada

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não veúam a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de

comunicação.

8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

8.25. Proüdenciar j unto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade

Tecnica referentes ao objeto do contrato e especialidades peÍinentes, nos tennos das normas

pertinentes (Leis ns. 6.496177 e 12.37812010);

8.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e

autorizaçôes exigiveis, na forma da legislação aphcável;

8.27. Ceder os drreitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a

Administração possa utiliá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos,

conforme aÍigo 111 da Lei n'8.666, de 1993;

8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada

parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos seln

limitações;

8.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiÍicações técnicas, da

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do

contÍato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua

utilização sem que exrsta âutorização expressa dâ Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das

sanções civis e penais cabíveis.

8.29. Promover a organízaçáo técnica e adrninistraüva das atividades, de modo a

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou

Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, culn n

as detenninações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos sewiços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos metodos executivos que fujam às especificações do merrorial descritivo.
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8.5. Utilizar empregados habilitados e com coúecimentos básicos dos serviços a serem executados,

em conformidade com as noÍrnas e determinações em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provêJos

com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão

no órgão para a execução das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Contratante;

8.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das

obrigações relativas à execução do sewiço, conforme descrito neste instrumento contratual;

8.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Intemas da Contratante;

8. I 1. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempeúadas, alertando-os a não

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a ConÍatada relatar à Contratante

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no deconer da execução do

empreendimento, inclusive a alteração de supewisores da obra;

8.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, €xceto na condição

de aprendiz para os maiores de quatorze ânos; nem pennitir a utilizagão do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em deconência do cumprimento do

contrato;

8.16. Manter preposto aceito pela ContÍatante nos horários e locais de prestação de sewiço para

representáJa na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compati

compromissos assumidos;

8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou m
normas de segurança da Contratante;

8.18. Instruir os seus empregados, quanÍo à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetos e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrênci
anonnal ou acidente que se verifique no local dos lços.

com os

al

K

8116

U



Pr,i33'
TOLHAN'

çR0c. [i'I
$00i't'jj
. a')-
nL.

a,

fl m * "' llík,;i*fii: " ri:'il s"";i,;1.\*E;".1* 
"'0"''' ""

ÍHALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevêite AJlcízado

P..eÍ JudicáÍio' TJMA. Sêlo: AUÍENf03i0'3USL9]Xk6126VSO61.
Dars/tlorE: 27,01,2020 1 1 19:01, Ato 1 3 1E. -oral R§ 4.50. Emolun enros:
R$ 4.40. FERC RS 0 10 Corslhê a \,âlidadc d6s16 sêio srn
l.tlpsJ solo.!ma rus.br

EÍÀIE]#+t
É}Tft

Tlutyne FerÍsre Csldas

Éscre,r i,. ,'- . ,.ra

ô

Err -esr _ira vcÍlaCe

)l rl


