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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL E A EMPRESA GERSON

MENDES DOS SANTOS 01048788512, PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE FILTROS DOS
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NA SEDE
DO INST TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL.

O INSTITUTO DE SEGURIDADE
nº 34.327635/0001-10, com sede
Camaçari/Bahia, neste ato represe
Costa, brasileiro, casado, portador
566.887.765—53, doravante denomi
SANTOS 01048788512, inscrita n

DO SERVIDOR MUNICIPAL, inscrito no CNPJ/MF sob o
na Rua Francisco Drumond, S/Nº, Centro Administrativo,

ntado pelo Diretor Superintendente, Senhor Mauricio Santos
do RG nº 0544582853 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº
tada CONTRATANTE, e a empresa GERSON MENDES DOS
) CNPJ/MF sob o nº 24.872948/0001-03, com sede na Rua

Eixo Urbano Central, Nº 74, Centro, Camaçari/Bahia, neste ato representada pelo Sócio
Administrador, Senhor Gerson Mendes dos Santos, brasileiro, solteiro, portador do RG
nº 0895986361 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.487.885—12, doravante denominada
CONTRATADA, para execução dos serviços descrito na Cláusula Primeira —- Do Objeto.

O presente contrato tem seu repectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, consta te do Processo Administrativo nº 019/2017 regendo-se pela
Lei Federal nº 8.666/93, e Lei Mu icipal nº 803/2007, as quais as partes se sujeitam a cumprir,
sob os termos e condições estabel idas nas seguintes cláusulas:

a) DISPENSA DE Lil ITAÇÃO — ISSM Nº 005/2017
b) Proposta apresentda pela Contratada em 09/10/2017

|aI|zada em serwços de higienização e limpeza de filtros de
visando a manutenção dos aparelhos instalados na Sede do
Municipal, de acordo com as quantidades e especificações

1.1 Contrataçao de empresa espec
equipamentos de ar condicionado,
Instituto de Seguridade do Servido
descritas no Termo de Referência.

. s serwços deverao ser execut
detalhadas no Termo de Referência
proposta da CONTRATADA, qu
independente de transcrição.

dos em estrita conformidade com as especificações técnicas
constante no Processo Administrativo nº 019/2017 e com a

fazem parte integrante deste instrumento contratual,
:a

2.2 Fazem parte integrante do pre
CONTRATADA e todos os demais
Processo Administrativo nº 019/201'

sente contrato, independente de transcrição, a proposta da
documentos referentes ao objeto contratual, constantes no
, que não contrariem o disposto neste instrumento.
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2.3 A execução dos serviços obedecerá o seguinte calendário:

!

OJTUBRO/201 ;* Limpeza omple co higienização
NOVEMBRO/20 7 Limpeza dos filtros de ar
DEZEMBRO/2017 Limpeza dos filtros de ar

JANEIRO/2018 Limpeza dos filtros de ar
FEVEREIRO/2018 Limpeza dos filtros de ar

MARÇO/2018 Limpeza completa com higienização
ABRIL/2018 Limpeza dos filtros de ar
MAIO/2018 Limpeza dos filtros de ar

JUNHO/2018 Limpeza dos filtros de ar
JULHO/2018 Limpeza dos filtros de ar

AGOSTO/2018 Limpeza completa com higienização
SETEMBRO/201l8 Limpeza dos filtros de ar

reais) fixo e irreajustável, inclus
parafiscais, emolumentos, frete, 3
dos serviços.

Limpeza completa com
desmontagem e limpeza da e

higienização,

poradora, da
carenagem e das calhas, do dre o, da turbina,
serpentina e bandeja do conde sado, passar

3.1 O valor do presente Contrato e de R$ 7.968,00 (sete mil novecentos e sessenta e oito
5 todas as despesas com tributos, contribuições fiscais e
guros e quaisquer outras que forem devidas, para execução

corrosão.

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros

spray de higienização e limpea de demais 48 Serviços 130,00 6.240,00
partes a fim de garantir o bom fun ionamento do

aparelho e remover toda a sujei , mofo, lodo,
restos de insetos e demais contaminantes
objetivando a eliminação destes.
Limpeza dos filtros de ar.

- InspeCIonar, limpar e eliminar sueira, danos e 144 Serviços 1200 1.728,00

3.2 No preço contratado, estão inc uidas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que
venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, perdas, mão-de-
obra, equipamento, encargos tributarios, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e
indispensáveis para completa execu ção dos serviços.
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4.1 Os recursos necessários ao CJmprimento do presente instrumento, correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 — Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0326 — Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 — Gestão das Ações Administrativas do ISSM
Natureza da Despesa: 33 9039 — Serviços de Terceiro PJ
Fonte: 0203018 — ContribL ição do Instituto de Previdência Social

5.1 A CONTRATANTE se reserv o dioreit de aml reduzir, em caso de comprovada
necessidade, até 25% (vinte e CÍnC( por cento) o objeto do presente instrumento, conforme art. 65
da Lei Federal nº 8666/93.

. pagamen o será realiza o ensalmente, ate o VIgesimo dIa do mês subsequente ao da
execução dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal liberada pelo setor
competente.

6.2 A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato
estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela CONTRATANTE.

6.3 Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de
Regularidade perante a Receita Fec eral, a Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal, o FGTS e
a Justiça Trabalhista.

6.4 O CNPJ da CONTRATADA constante da NF deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento liCitat )rio. '

6.5 Por ocasião do pagamento do o:)jeto contratado, total ou parcial, a Departamento de Finanças
deverá apresentar a comprovação r alativa à retenção dos valores devidos ao INSS ou então, reter
estes valores e fazer o pagamento segundo determinações do órgão, nos percentuais legais, e
ainda observar retenções de ISSQN-e IRRF conforme legislação vigente.

6.6 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.

6.7 Na eventualidade de aplicação ce multas, estaS deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo des cumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.8 O ISSM poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou de suas parcelas, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir urna ou mais das hipotese abaixo relacionadas, e enquanto

perdurar o ato ou fato sem direito a c ualquer reajustamento complementar: 2
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. A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão
fiscalizador do ISSM.

. Não cumprimento de obrigção assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até
que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida.

. A CONTRATADA retarde i devidamente a execução dos serviços por prazo que venha a
prejudicar as atividades do ISM.

. Débito da CONTRATAD para com o ISSM quer proveniente da execução deste
instrumento, quer de obrigaç -s de outros contratos.

. Em qualquer das hipótes-s previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais
cláusulas e obrigações estab Iecidas neste instrumento.

6.9 Serão retidos, pelo ISSM, os ributos devidos pela Empresa e que a lei determinar ser de
responsabilidade deste Instituto a r tenção.

7.1 Conforme as normas financeira vigentes, não haverá reajustamento de preços.

8.1 O prazo de duração do pres te Contrto sera de 12 (edoz) mesesa conar da data de
assinatura do mesmo.

8.2 O prazo de execução do presnte contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, observado o limite máxim » de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II,
do artigo 57, da Lei Federal nº 8. 66/93, mediante acordo entre as partes por meio de termo
aditivo.

9.1 Alem. das obrigações legais, r=gulamentares e das demais constantes desse instrumento e
seus anexos, obriga—se, ainda, a CONTRATADA a:

1. Orientar os seus Atende es quanto à assinatura e aceitação das Ordens de Serviços,
que deverá ter o carimbo deste Instituto, estar preenchida em algarismos e por extenso
a quantidade dos Serviços a serem prestados;

2. Executar os serviços co forme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocaç"o dos empregados necessários ao perfeito cumprimento dos
serviços, além de forn cer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
essenciais para o desemenho das atividades;

3. A aceitação de requisiçã- fora das especificações é de exclusiva responsabilidade da
Empresa Vencedora, n". podendo ela ser cobrada do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal.

4. Responder ao Instituto d- Seguridade do Servidor Municipal ou lhe por a par das
ocorrências que por ven ra vierem a existir, por escrito, dentro de um prazo de três
dias.

5. É vedada a transferência alo objeto, no todo ou em parte, sem a expressa anuência do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. ªª
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6.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Termo de
Referência, sujeitando-s
8666/93;

Manter o empregado nos
Manter, durante o perío
obrigações assumidas, t

Manter no seu quadro de
Instruir seus empregado
Instituto;

Guardar sigilo sobre toda
contrato;

Não substituir ou alterar
responsável pela fiscaliz

Oferecer garantia de 3 (tr

Não movimentar qualqrer equipamento,dependências do Institu
do Servidor responsável

Todo e qualquer funcio
Instituto de Seguridade
fardado, com crachá de

e às sanções estabelecidas no contrato e na Lei Federal nº

horários predeterminados pela Administração;
do de prestação dos serviços, em compatibilidade com as
adas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
pessoal técnicos qualificados para a realização dos serviços;
5 quanto à necessidade de acatar as normas internas deste

3 as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

peças dos equipamentos sem o conhecimento do Servidor
ação;

às) meses para os serviços prestados;
componente ou peça para fora das

0 de Seguridade do Servidor Municipal sem o conhecimento
pela fiscalização;
tário designado a executar serviços nas dependências do
do Servidor Municipal deverá se apresentar devidamente

dentificação funcional;
É de inteira responsabilinade da Empresa Vencedora controlar a frequência de seus
funcionários, cuidando cara que os serviços sejam prestados dentro dos padrões de
excelência, sob os aspectos da organização, eficiência, qualidade e economicidade;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execuçãn do Objeto. A inadimplência com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e co erciais não transfere ao Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal a responsabilioade por seu pagamento. Este Instituto poderá, a qualquer
tempo, exigir a compro ação do cumprimento de tais encargos, como condição do
pagamento dos serviços orestados;

Obedecer às normas de egurança e Medicina do Trabalho para esse tipo de atividade,
arcando com o fornecim nto dos EPI's - Equipamentos de Proteção Individual;

Fornecer o objeto de acordo com as necessidades do Instituto de Seguridade do

os, bem como o cumprimento do disposto neste
instrumento, será fiscalizado pelo ISSM que acompanhará a prestação dos mesmos de acordo
com o determinado, controlando os prazos estabelecidos e apresentação de fatura, notificando à
CONTRATADA a respeito de quaisq Jer reclamações ou solicitações havidas.
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10.1.1. Para fins de fiscalização, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da
CONTRATADA o perfeito atendimento às cláusulas contratuais.

10.12. Os funcionários da CONTRATADA deverão ser instruídos a atender as solicitações da
fiscalização, que terá poderes, inc usive, para paralisar as atividades e exigir a substituição de
qualquer equipe que julgar não este r cumprindo com as determinações contratuais.

10.2. Resguardada a disposiçã< do subitem precedente, a fiscalização representará a
CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto deste ir strumento, caracterizado por especificações e referências
necessárias ao perfeito entendimento;

b) Prestar as informações a os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA com relação e o objeto deste instrumento.
c) Acompanhar a qualidade dos serviços prestados, conforme o objeto do contrato,
apresentando a CONTRATADA ou seu preposto, quaisquer reclamações ou solicitações
com relação a eles.

d) Agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços
executados em desacordo com as especificações exigidas.
e) Sustar o pagamento de aturas no caso de inobservância, pela CONTRATADA, de
condições previstas neste ins umento.
f) Certificar as notas fiscai correspondentes e encaminhá-las ao Departamento de
Finanças, após constatar o iel cumprimento das obrigações todas estabelecidas neste
intrumento.

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.
h) Transmitir ordens e instrUnes, verbais ou escritas, a CONTRATADA, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto nest instrumento.

k) No exercício de suas atr buições fica assegurado a fiscalização, sem restrições de
qualquer natureza, o direito d acesso a todos os elementos de informações relacionados

veracidade das informações preSI-das, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais
pertinentes sendo-lhe garantida a previa defesa, nas seguintes sanções:

11.1.1. Advertência: será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do
processo ou que venha a causar dar o a Administração ou a terceiros;

11.1.2. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por
período de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurar os motivos da punição, nos seguintes casos:

o Ensejar o retardamento da execução dos serviços;

. Não mantiver a proposta, irjustificadamente; _Á/ %,
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Falhar ou fraudar a execu ção do contrato;

Comportar-se de modo in dôneo;

Cometer fraude fiscal;

Pelo fornecimento do veículo em desacordo com o especificado;

& 1º - Não se excluem da aplicação da sanção acima identificada casos aqui não exemplificados e
que forem considerados motivo de Jenalização.

11.1.3. Declaração de inidoneidad para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurar

os motivos determinantes da puniçto, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplacou a penalidac e, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir

a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

11.1.4. Multas: O não cumprimento das obrigações sujeitará ainda a CONTRATADA às seguintes
penalidades:

a) Por deixar de prestar os serviços corretamente. Multa de 0,10 a 1,00 vezes o preço
unitário do contrato, por serviço não prestado;

b) Por não executar os serviç >s. Multa de 0,50 a 5,00 vezes o preço unitário do contrato, por
serviço não executado corretamente.

0) Por executar os serviços ora dos horários determinados pelo ISSM. Multa de 0,5% a
1,00% do valor do contrato, por atraso;

d) Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 0,5 a 1,00%, por
irregularidade.

e) 20% (vinte por cento) sob e o valor total contratado, em caso de desistência do objeto
contratado.

f) 10% (dez por cento), soore o valor total da proposta, pela recusa em assinar o
instrumento contratual, dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em

que o mesmo for convocado para fazê—lo junto a CONTRATANTE, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

11.1.5. Responder por perdas e dar os causados a CONTRATANTE, os quais serão apurados em

competente processo, levando-se em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a
ocorrência do fato.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas na Lei nº 8.666/ 33.

11.3. As sanções aqui previstas sã) independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de o itras medidas cabíveis.Im as)?
12.1. A CONTRATANTE podera recmdir de pleno direito este contrato, independentemente de

interpelação judicial ou extrajudici |, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito à
reclamação ou indenização nos seg intes casos:

a) O não cumprimento de cláu ulas contratuais, especificações ou prazos.

b) O cumprimento irregular de Iáusulas contratuais, especificações ou prazos estipulados.
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ento, levando a Contrata à não conclusão dos serviços com os

ciar a prestação dos serviços.
Jarcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
al ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que
1trato.

f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para
execução, assim como a dos seus superiores.acompanhar e fiscalizar a sua

13.1 Fica eleito o Foro da cida
instrumento ou de sua execução, c
que seja.

Por estarem justos e contratados,

de de Camaçari para dirimir as questões decorrentes deste
om renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado

as partes contratantes, assinam o presente contrato, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus
jurídicos efeitos.

Car taçari, 19 de Outubro de 2017.

.____,.-—-—”..-...,...
ITUTO DE

DI ETOR SUPERINTENDENTE

G RSON ENDES DOS SANTOS 01048788512

GER

TESTEMUNHAS:

NOME: ªgp/+31, Zºo! é,
RG: 0139016100? 55
CPF: (ªgia—30.3 (diª! -? .º

EGURIDADE DO SE VlDOR MUNICIPAL
NPJ 34.327.635/0001— 10

AURICIO SANTOS COSTA

«JW/nw 9,04%
CNPJ nº 24.872.948/0001-03

SON MENDES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Fê Kris %%
Ilº !

NOME

RG: 59/87 5 /?> 5
CPF: 0513925103” 66

! "'/' "'
Taslç) 041%“ zªc-F

: 1276024 M: Úlf/VÁ/M>? .4'
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Atos do Poder Executivo——

571183.3020m; Segue com rumo N 46 º 50' 2,799” W
por uma distância de 188,498 m até o vérti e P11 decoordenadas N 8597062.8221m e E
571045. 7845m ,Segue com rumo N 62º 18' ,552”W
por uma distância de 35,109 m até o vérti e P12 decoordenadas N 8597079.1333m e E
571014. 6944m Segue com rumo N 80º 36' 3, 6 1” W por

por uma distância de 18, 596 m até o vérti e P14 de
coordenadas N 8597082. 5041 m e E
570980.2845m;Segue com rumo S 83º 4' 14,1 2” W por
uma distância de 34,928 m até o vértic P15 de
coordenadas N 8597078. 4919m e E 5709 5. 5877m;
Segue com rumo N Mª 44' 35, 774” E por um distância
de 14, 862 m até o vértice P01 que é ponto i cial deste
Lote. Perfazendo assim uma área de 12. 697, 34 m2 ou
(1,697 hectares) e um perímetro de 807.79m Todas as
coordenadas aqui descritas estão georeferer ciadas ao

: x, Sistema de Projeção geográfico Brasileiro SIR SAS 2000
' UTM Zona 24Sul.

Art. 5º - Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram—se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 248,
tendo como SGR o SIRGAS—2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculado , no plano
de projeção UTM, conforme Resolução do IBG E nº 01 , de
25.02.2005.

Art. 6º - Esta Portaria tem validade de 18 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imob liário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AIMBIENTE

: & DE CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE1017.

, JULIANA FRANCA PAES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E

MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2017

DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 005/2117O Instituto de Seguridade do Servidor Munici al — ISSM,
torna público que homologou em 18/10/20'7 os atos

praticados pela Comissão Permanente de Licitação,
quanto ao procedimento referente ao Processo
Administrativo Nº 019/2017, adjudicando O objeto licitado
em favor da empresa GERSON MENDES DOS SANTOS
01048788512, inscrita no CNPJ sob o Nº
24.872948/0001—03, com o valor global de R$ 7.968,00
(sete mil novecentos e sessenta e oito reais),

Camaçari, 19 de Outubro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017
CONTRATO Nº 016/2017

O Diretor Superintendente do instituto de Seguridade do
Servidor Municipal, nO uso de suas atribuições legais,
torna pública a contratação da empresa GERSON
MENDES DOS SANTOS 01048788512, inscrita no
CNPJ sob Nº 24.872.948/0001-03, com O valor global de
R$ 7.968,00 (sete mil novecentos e sessenta e oito
reais), conforme Processo Administrativo nº 019/2017,
com base no Inciso II, do Artigo 24 da Lei Federal nº
8. 666/1993- Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO,
que teve como Objeto a contratação de empresa
especializada em serviços de higienização e limpeza de
filtros dos equipamentos de ar condicionado, instalados
na sede do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal, de acordo com as quantidades e
especificações descritas no Termo de Referência.

PERÍODO DE VIGENCIA: 19 de Outubro de 2017 à 18 de
Outubro de 2018

Recursos Orçamentários:
Orgão: 08 — Secretaria deAdministração
Unidade Orçamentária: 0826 -— Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 — Gestão das Ações
Administrativas do lSSM
Natureza da Despesa: 339039 — Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 0203018 — Contribuição do Instituto de
Previdência Social

Camaçari, 19 de Outubro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A
LIMPEC -— LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI S.A
PARA'OS FINS QUE ESPECIFICA.
PARTICIPES:

MUNICÍPIO o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa
jurídica de direto público, inscrito no CNPJ sob o número
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco
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