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Prefeitura Miiiiicipal de Rosana
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Fone/pABX: (018) 3288-8200 FAX: (018) 3288-8212

Avenida José Laurindo, n " 1540 -Cx. Postal 01 - CEP 19273*000 - Município de Rosana - Estado de São Paula

CONTRATO N® 135/2015.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM:
MUNICÍPIO DE ROSANA E S. O. ZlOBER & CIA EQUIPAMENTOS
METALÚRGICOS LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de
produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, n°
1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n® 67.662.452/0001-00, neste ato
representado pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI,
brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa S. O. ZlOBER & CIA
EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA- EPP, CNPJ. n° 10.547.961/0001-74, com sede
na Rua Aluizio Nunes Costa, 822 - Cidade Industrial, na cidade de Maringá, Estado do
Paraná, neste ato representada por sua sócia Sra. Silvana de Oliveira Ziober, portador do
CPF 668.777.769-68 e do RG 4.344.022-5/SSP-PR, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida
pela Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n° 1.288, de 29/10/2007,
Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores e Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, do processo
licitatório modalidade Pregão (Presenciai) n° 035/2015 e com as cláusulas e condições a
seguir aduzidas;

CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos oara montagem de 01
(um) conjunto de academia ao ar livre, com entreqa total, conforme Anexo l. com
Darticípaçâo exclusiva de microemoresa ou emoresa de pequeno porte, ficando a
CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as
mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade
Pregão (Presencial) n° 035/2015:

Descrição do produto Unid.
Quant.

Total

Valor

Unlt.

Valor

Total

MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 (SEIS) FUNÇÕES
DISTINTAS SENDO: r)Flexor de Pernas; 2'')Extensor de Pernas;
3'')Supino reto Sentado; 4'')Supino inclinado Sentado; 5'')Rotação Vertical
Individual; 6") Puxada Alta. - Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos
membros superiores e inferiores.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; V* x 1,50;
2" x 2 mm; V Vz x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" y2 x 1.50 mm; oblongo de no
mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados
(rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda
mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout);
cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares
em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5 kg por
disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às
ações climáticas e que permite a prática de 4 (quatro) usuários
simultaneamente.

Unid 1.989,70 1.989,70

puaoi. .2c.(oíi\<
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SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO - Fortalece os
grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a
capacidade cardiorrespiratória.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 14x2 mm; 2" x 2 mm;
1" VIX 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" /4 x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2"

X %. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos),
pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a
fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser;
especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox;
tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem
quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o
aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às
ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários
simultaneamente.

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO - Fortalece os músculos da
coxa e quadril.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 3" Vi x 4 mm,
2" X4 mm; 4" x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de
no minimo 2 mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados
(rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática batentes de borracha, solda
mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de
no minimo 240 mm x Ya com parafusos de fixação); cortes a laser;
especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox;
oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o
aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às
ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários
simultaneamente.

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO - Aumenta a

mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenação motora.
O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" Vi x2
mm; 2" x 2 mm; 1" Yi x 1.50 mm; chapa antiderrapante de no minimo 3 mm.
Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do
equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal
arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo
em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que
o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente à
ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários
simultaneamente.

ESQUI DUPLO CONJUGADO - (vlelhora a flexibilidade dos membros
inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" >2x2 mm; 1" x 1.50
mm; 1" Yi x 1.50 mm; metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm, chapa
antiderrapante de no mínimo 3 mm. Utilizar pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de
borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores
parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total
segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser
instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e
que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.

Unid

Unid

Unid

Unid

1.257,05 1.257.05

828,25 828,25

1.200.70 1.200,70

1.292,15 1.292,15



Prefeitura Miiiiiripal de Rosana
CNPJ: 67.662.452/0001-00 gabinete@r0sanasp.90v.br

Fone/PABX: (018) 3288-8200 FAX: (018) 3288-8212

Avenida José Lauríndo.n " 1540 -Cx. Postal 01 - CEP 19273-000 - Município de Rosana- Estado de São Paula

ROTAÇAO VERTICAL - APARELHO DUPLO CONJUGADO - Fortalece
os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos
ombros.

Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 2" x 2 mm; 1" x 1.50
mm; 3" 14 x 2 mm, Va x 1,50 mm; Rolamentos duplos, pintura a pó
eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x % e com parafusos de
fixação); cortes a laser; parafusos alien de aço; bola de resina;
especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox;
tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários,
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas
e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2
(dois) usuários simultaneamente.
ROTAÇAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO -
Aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50
mm; 3" Va x 2 mm, V* x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó
eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x % e com parafusos de
fixação): cortes a laser; parafusos alIen de aço: bola de resina;
especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox;
tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários,
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas
e ao ar livre, resistente ás ações climáticas e que permite a prática de 2
(dois) usuários simultaneamente.
ALONGADOR COM TRES ALTURAS CONJUGADO - Estimula o sistema

nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes
grupos musculares.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50
mm; 3" Vi x 4 mm; 4" x 3 mm; Va x 1,50 mm. Utilizar pinos maciços, pintura a
pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do
equipamento (chumbadores com flange de no minimo 240 mm x Vi e com
parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada
aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários,
permitindo, portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas
e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 3
(três) usuários simultaneamente.

SURF DUPLO CONJUGADO - Melhora a flexibilidade, a agilidade dos
membros inferiores, quadris e região lombar.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" Vz x 1.50
mm; 3" Ví x 4 mm, chapa antiderrapante de no minimo 3 mm. Utilizar pinos
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , pintura a pó
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do
equipamento (chumbadores com flange 240 mm x % e com parafusos de
fixação); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total
segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser
instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente à ações climáticas e
que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.

Unid

Unid

Unid

Unid

434,55 434,55

594,65 594,65

640,40 640,40

717,15 717,15
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SIMULADOR DE REMO - Fortalece a musculatura das costas e dos
ombros.

Os aparelhos sâo fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2
mm; 1" V2 x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; rolamentos duplos , pintura da pó
eletrostática, batentes de bon^acha, solda mig, orifícios para a fixação do
equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo em in*inox; tampão de metal
estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga
(relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário ); oferecendo total
segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser
instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes á ações climáticas e
que permitam a prática de 1(um) usuário.
PLACA ORIENTATIVA

Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa
1.000 x 2.000 X 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda
mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do
concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com
especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a
placa não pode conter quinas e sim moldura tubular.
BANCO

Fabricado com aço carbono de no mínimo de no mínimo 1.020; 1" Vi x 1.50
mm; % x 1,50mm; chapa lateral e central de no mínimo 3mm cortada a
laser, metalão de no mínimo 30x50x2mm, fixados com parabout de no
mínimo 3/8; pintura "epox" eletrostática; solda mig, oferecendo segurança
aos usuários e que permita 3(três) usuários simultaneamente.
LIXEIRA

Fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2" Vi x 2 mm, lixeira em
chapa perfurada de no mínimo n". 18 ftjro de no mínimo 8 mm redondo de
no mínimo 320 x 320 boca; pintura "epox" eletrostática; solda mig; parafuso
de no mínimo 10 mm e porca-rebite de no mínimo 10 mm, tampão de metal
arredondados, fixação de no mínimo 30 cm abaixo do concreto.

Unid

Unid

Unid

Unid

688,55

469,00

280,15

142,10

TOTAL GERAL

1.377.10

469,00

1.680,90

568,40

13.050,00

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA
O fornecimento do{s) produto(s) será realizado em sua totalidade, em conformidade com
as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições
estabelecidas no edital.

PARAGRÁFO PRIMEIRO
A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142
e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua
Narciso Fecchio, n° 2212, Distrito Industrial - Rosana - SP, nas
quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do
respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou
atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO
86 será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota
Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações^
deste edital e seus anexos.
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PARAGRÁFO TERCEIRO
Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo
das penalidades cabíveis, poderá:
a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações
do memorial descritivo {Anexo /). determinando sua substituição;
b) determinar sua complementaçâo se houver diferença de quantidades
ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO
As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da
solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA
A CONTRATANTE çagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do{s) produto(s)
constante(s) do lote: ÚNICO, totalizando o valor de R$ 13.050,00 (treze mil e cinqüenta
reais), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal n® 8.666/93, a
categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao
crédito pelo qual ocorrerá á despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2015.
Manutenção dos Serviços de Saúde - Func. Prog.: 1030200221004-449052 (2507 e
2511).

PARÁGRAFO ÚNICO
O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer
despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais,
fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais
nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a
CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA
A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da entrega dos
produtos, bem como da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) - NF(s) devidamente
atestada(s) pelo setor, mediante depósito em conta corrente vinculado ao CNPJ da
Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Havendo erro na Nota Fiscal - NF ou outra circunstância que desaprove
a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até
que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando^^
qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Quando constada qualquer irregularidade na nota fiscal ou equivalente,
será solicitado a Contratada carta de correção, caso não seja cabível, a
Nota Fiscal será devolvida a empresa Contratada para substituição,
sendo a contagem para o prazo de pagamento reiniciada após a
apresentação de nova Nota Fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de
pendências ou irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a
contagem do prazo para pagamento.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA
O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico
financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA
Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo
período de até 90 (noventa) dias. contados a partir da assinatura do mesmo, vigorando o
presente instrumento no período de 25/05/2015 a 22/08/2015.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA SÉTIMA
O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a
qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA
Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá
rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos
produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;
- atingir 10% (dez por cenío^ do valor deste contrato em multas;
- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;
- transferir no todo ou em parte o presente contrato;
- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato
por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA
No caso de rescisão amigável, fica assegurado á CONTRATANTE o direito de exigir a
continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA DÉCIMA
A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal n®
8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
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instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e
artigo 7° da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado
de 1% (um por cento), ao dia, até o 20° (vigésimo) dia de atraso; quando será
caracterizado a inexecuçâo total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item
abaixo.

3) Pela inexecuçâo total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à
contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não
apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO
As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções
previstas nas Leis Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
3 - comportar-se de modo inidôneo;
4 - fizer declaração falsa;
5 - cometer fraude fiscal;
6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO
A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de
qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas
aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos
pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a
CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial
quando ocorrer.

/1L
'©.ju»
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência,
suspensão temporária de participação em licitações e Impedimento de contratar com a
CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições
e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o
Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) n° 035/2015, como se aqui estivessem
transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito,
sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número
da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana - SP, como o único capaz de
conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Testemunhas:

Rosana, 25 de maio de 2015.

jymfQlCÍPIO DE ROSANA
Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

S. o. aÒBER &CIA/EQUIPAMENTOS
lyjETALL/RGICOS LTDA - EPP

y Sllvana de Oliveira Ziober
Sócia

CPF 668.777.769-68

RG 4.344.022-5/SSP-PR

Contratada

Nome; Hildebrando Silva de Almeida Nome: liaria Auxiliadora Reis
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