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CONTRATO 15912020 FMS CONTRATO 159/2020 FMS 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
PO9OES COM COOPARTICIPA9AO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE E A EMPRESA RAMON 
MORENO TEIXEIRA 05134271550. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
POÇOES COM COOPARTICIPAÇA0 DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA RAMON 
MORENO TEIXEIRA 05134271550. 

Pelo presente instrumento de Contrato, O MUNICPIO DE PO96ES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS, com sede 白  Pra9a da 
Bandeira, 02, Centro, Po96es - BA, Inscrito no CNPJ sob N。  14.242.200/0001 -65 atravs do FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no11.113,32410001 ・52, com sede 白  Rua Cardeal da 
Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550. oessoa juridica de direito orivado. Inscrito no CNPJ nロ  

~ 

	

	34:i14.bflluuul-uj, com enoereco R ua uonae vereira. n~ u4,Inclala. vocoes bania. UtP' 4b.ZbU- 
uuu, aqui aenominaaa しur1 I NA I RUA, oriunao cia UlbドtNbA Ut L1CI I AyAU nv Ubb/ZUZU, nas 
disposi加es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as clusulas e condi加es seguintes 

Pelo presente instrumento de Contrato, 0 MUNICÍPIO DE POÇÓES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARACIJO MASCARENHAS, com sede Praga da 
Bandeira, 02, Centro, Poções - BA, Inscrito no CNPJ sob N° 14.242.200/0001-65 através do FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.113,324/0001-52, com sede Rua Cardeal da 
Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 

• 34.114.671/0001-03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,Indaià, Poções Bahia, CEP 45.260-
000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LiciTAçÃo n° 085/2020, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a presta"o de servi9os na confec,o e instala戸o deU! lavat6rios 
de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID- 
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, conforme descn96es da DISPENSA DE 
LICITACAO n。  085/2020 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
0 presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios 
de ago em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID- 
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrigões da DISPENSA DE 
umAO° n° 085/2020. 

Tabela de Quantitativo: Tabela de Quantitativo: 
Quantidade Discrição Unitário Total 

07 
LAVATÓRIOS ENSTRUTURA EM AV) 

GALVANIZADA CHAPA 18— CAPANHA EM 
COMBATE AO CORONAVIRUS 

R$ 700,00 R$ 4.900,00 

TOTAL: R$ 4.900,00 TOTAL: R$ 4.900,00 

§1。  A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condiゆes deste contrato, acrscimos ou 

supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 
司tera96es 
2。  A presente contrata加o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE LICITA9AO n。  
085/2020, com base no art. 24, Inciso li, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal no 135/2020, Portaria do 
Ministrio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。: E Nas contrata96es para aquisi9白o de 
bens, se,vios e insumos necessrios ao enfrentamento da emerg6ncia que trata esta Lei, ser 
admitida a apresenta戸o de termo de referncia simplificado ou de projeto b白sico simplificado. 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO 
a) O Regime de Execu9巨o do presente Contrato 6 de Pre9o por item, independentemente de 

transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 2 1/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94. 

b) De 03 dias, a oartir da solicitaco da Contratante 
C) P. a9ao ou omissao, total ou parcial, da IiscalizaCao do contratante, n白o eximir 白  contraねda de 

totai resoonsaLJllldacie na execucao do contrato. 

	ノ レん、ー／ヌ、、  ルしえ八ーA 、、ノD yメー』人一、～vつ  
Pra9a da Bandeira, 02- Centro - Po96esiBa - Fone(77)3431-1 liS 

§ 1° A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supress6es na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações. 

2° A presente contratação està sendo forma lizada de forma direta, por DISPENSA DE LicrrAçÃo n° 
085/2020, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n° 135/2020, Portaria do 
Ministério da Saúde n° 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4°: E Nas contratações para aquisigão de 
bens, servigos e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 
admitida a apresentação de tenno de referência simplificado ou de projeto basic° simplificado. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
a) 0 Regime de Execução do presente Contrato é de Prego por item, independentemente de 

transcrição, e Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei 
Federal N° 8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicitação da Contratante. 
c) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximird à contra da de 

total responsabilidade na execução do contrato. 

--vo% 
Braga da Bandeira, 02 - Centro - PogõesiBa - Fone(77)3431-1118 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da Lei 
8.883/94 

§ ic 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, so se concretizará apos adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73 inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei 
8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at' o dia 12 de agosto de 2020, e de acordo 
com as solicita中es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura até o dia 12 de agosto de 2020, e de acordo 
com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser白  de R$ 4.900,O0(quatro mil e novecentos reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 
4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis 
§ 1。 Nos orecos ofertados na D r000sta do Contratado i estao inclusos todos os custos e despesas 
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	decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas d e qualquer natureza e outros quaisquer que, 
dreta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 
§ 2。 0 pagamento ser自  efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura e/ 
ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 
§ 3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 
documento ser imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de Corre"o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n言o ser白  considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza,o do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, coNoigõEs DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado sera de R$ 4.900,00(quatro mil e novecentos reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços. 
4.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustaveis. 
§ 1° Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e despesas 

• decorrentes de transportes, seguros. impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° 0 pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e/ 
ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Corregão, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualização do valor contratual. 

CL USULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota9自o 
Or9ament白ria a seguir especificada 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria a seguir especificada: 

Unidade Orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 — Material de Distribuição Gratuita 
Fonte 14 - Transferências de Recursos 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREIT OS E OBRIGACOES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga加es e 
compromissos contra idos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou imprud6ncia, 
na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu戸o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidadeCde 
aoastecimento contido no bdital, que e parte integrante deste Contrato. 	ノ  

6.1 -DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverd fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidade de 
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAロDE 

CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

6.1.6 Reconhecer os direitos da administra,o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9白o e qualifica"o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 
6.1.8 comunicar 自  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a maior, 
dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica●o do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprova"o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorr白ncia, sob pena 
de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
Pargrafo ロ  nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

a) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
cl Prova de reaularidade junto 白  Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni'o e 

. 	I rioutos u-eaerais, junto ao tri ; 
d) Prova de regularidade junto ao FOTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza戸o do fornecimento ser自  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 Poder a fiscaliza,o ordenar a suspens自o total ou parcial dos servios, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama加es que fizer, sem prejuzo de outras 
san加es que possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Ordem de Compra. 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 
7.1 Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuzos dela advindos para a Administra"o Publica e a reincid白ncia na prtica do ato 
conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das sanゆes administrativas previstas na Lei Federal n。  
9.784/99: 
7.1.1 Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuzos graves ao Munic'pio 
7.1.2 Constituem ilcitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal nP8.666/93, sujeitando- 
se os infratores a s comina加es legais, garantida a pr白via e ampla defesa em processo administrativo. 
7.1.3 A inexecu9自o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9言o do contrato, sujeitar o 
contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da infra9白o, obedecidos 
os seguintes limites m自ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9ao; 
0,3% (tr白s d'cimos por cento) ao dia, at o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 
0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trig白simo. 	 I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

7.1.3.1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9ao rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
7,1.3.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser自  descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder白  pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra 9白o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n白o t色m carter compensat6rio e o seu pagamento n巨o eximir 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra"es cometidas. 
7.1.4 Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilicitos previstos nas disposi96es 
legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou at 
que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a puni 白o, os que 
incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis白o poder ser 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar自  a sua rescisao imediata, com 
as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos aqueles 
alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores altera96es, sem prejuizo de 
outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, comas consequ6ncias contratuais 
e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas 
partes os direitos da Administra"o P"blica, em caso de rescis言o administrativa prevista no art. 77 e 
seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 
8.4 Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo rescindir o 

a 	contrato mediante Drvio aviso 白  emoresa contratada, com anteced白ncia minima de 30 (trinta) dias, 
ー 	ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nao tenna aaao causa e aos 

pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO ate a data da rescisao. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, especificaゆes, 
projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) diasu teis, contados da intima9言o do ato 
8.6 Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da legisla"o 
especfica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza戸o 

CLAUSULA NONA ・  CONDIOES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu声o deste Contrato, 
quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra戸o, respeitados os limites legais 
e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri●o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 N白o Ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-roga este 
Contrato; 	 I 
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Jorge Lu!-Santos Lemos 
Secretrio Municipal de Sa自de 

Contratante 

jo Mascdrenhas 
unicipal 

atante 

PRIFIUTIMA fl MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAロDE 

CNPJ: 11.113.32410001・・52 

9.5 Este contrato e regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada ser自o cobradas atrav白s de processo de execuいo, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa9ao de cr白ditos, sempre que possivel 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Po96es, 12 de maio de 2020. 
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RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550 
Contratado 

TESTEMUNHAS 
戸  
! 

CPF: g. 」  09&麗1j9 	 
‘ 父  

CPF 8'9O6名 9-14gIs'- 

PraGa da Bandeira, 02 - centro - Po6es/Ba - Fone(77)3431-1 118 


	Page 1

