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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1.DEFINIcA0 DO OBJETO
1.1 - Contrataçao de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de
reserva, emissäo, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para a
atendimento das necessidades de diversas Secretarias do MunicIpio de Farias Brito/CE.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 - A justificativa desta contrataçäo baseia-se no atendimento da necessidade do fornecimento de
passagens terrestres e aéreas para viabilizar viagens de gestores e servidores municipais para reuniOes de
trabaiho, seminários, encontros, solenidades e treinarnentos destinados ao aperfeiçoamento profissional, bern
como a captaçao de recursos em diversos órgäos estaduais e federals, e ainda para 0 atendimento aos
pacientes que precisam deslocar-se do Municipio para realizaçäo de procedimento e/ou tratarnento de saüde.

3. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIOS
3.1 - 0 valor máximo admitido para esta contrataçao é de R$ 330.333,50 (trezentos e trinta mil trezentos e
trinta e três reals e cinqüenta centavos), apurado através da media das pesquisas de preços realizada pelo
Municipio de Farias Brito/CE corn empresas da regiäo atuantes no objeto deste termo.
Item

01

02

03

04

05

PASSAGENS AEREAS NACIONAIS
Valor da Taxa de Valor Total
Unid.
Valor
Taxa de
Estimado Agenciamento Agenciamento
(R$)
(R$)
(R$)
Agenciamento de viagem, compreendendo Os
serviços de reserva, emissão, remarcaçäo
cancelamento de passagens aéreas nacionais,
Servicos 45.000,00
3.600,00
48.600,00
8,00%
para o atendimento das necessidades d
Gabinete do Prefeito do MunicIpio de Farias
Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissâo, remarcação £
cancelamento de passagens aéreas nacionais,
Serviços 15.000 00
8,00%
1.200,00
16.200,00
para o atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Administraçäo e
Finanças de Farias Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissâo, remarcação £
cancelamento de passagens aéreas nacionais,
Serviços 10.000 00
800,00
8,00%
10.800,00
para o atendimento das necessidades d
Secretaria Municipal de Educacao de Faria
Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissão, remarcacao
cancelamento de passagens aéreas nacionais, Serviços 10.000,00
8,00%
800,00
10.800,00
para 0 atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Saüde de Farias Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo Os Servigosl 12.000,00
12.96g,0p'
8,00%
960,00
Especificaçao
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servicos de reserva, emissão, remarcaçäo £
cancelamento de passagens aéreas nacionais,
para o atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social de
Farias Brito/CE

__ _____________

Total 92.000,00

Especificacao

01

Agenciamento de viagem, compreendendo Os
serviços de reserva, emissäo, remarcacao E
cancelamento de passagens terrestres nacionais,
para o atendimento das necessidades do
Gabinete do Prefeito do MunicIpio de Farias
Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissäo, remarcação (
cancelamento de passagens terrestres nacionais,
para o atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Administraçao e
Financas de Farias Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissäo, remarcaçao
cancelamento de passagens terrestres nacionais,
para o atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Educação de Farias
Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissäo, remarcaçao ..
cancelamento de passagens terrestres nacionais,
para o atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de SaOde de Farias Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissäo, remarcaçao
cancelamento de passagens terrestres nacionais,
para o atendimento das necessidades do TFD Tratamento Fora do Domicillo, junto a Secretari
Municipal de Saüde de Farias Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
servicos de reserva, emissão, remarcação
cancelamento de passagens terrestres nacionais,
para o atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social de
Farias Brito/CE

03

04

05

06

7.360,00

99.360,00

PASSAGENS TERRESTRES_NACIONAIS
Valor da Taxa de Valor Total
Taxa de
Valor
Unid.
(R$)
Estimado Agenciamento Agenciamento
(R$)
(R$)

Item

02

8,00%

Servicos 25.000,00

12,67%

3.167,50

28.167,50

Servicos 15.000,00

12,67%

1.900,50

16.900,50

Serviços 20.000,00

12,67%

2.534,00

22.534,00

Serviços 15.000,00

12,67%

1.900,50

16.900,50

Serviços 120.000,00

12,67%

15.204,00

135.204,00

Serviços 10.000,00

12,67%

1.267,00

11.267,00

Total 205.000,00

12,67%

25.973,50

230.973,50

4. DA EXECUcAO DOS SERVIOS
4.1 - Os serviços a serem prestados pela Contratada compreenderäo:
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4.1.1 - Emissäo de passagens, que somente serão autorizadas mediante requisicöes emitidas pela Secretaria
contratante.
4.1.2 - Marcaçäo, reserva, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais.
4.1.3 - Prestaçäo de assessoramento para definiçao de meihor roteiro, horário, frequencia de voos, conexOes,
chegadas e saidas de terminais, tarifas promocionais e retirada dos bilhetes.
4.1.4 - Resoluçäo de problernas que venham surgir relacionados a passagens e embarques.
4.1.5 - Entrega dos bilhetes de passagens, inclusive fora do expediente normal e em sábados, domingos e
feriados.
4.1.6 - Manter para a Contratante ou a sua disposição, a qualquer mornento, em horário compreendido entre
8h as 17h de segunda a sexta-feira, posto de atendirnento corn funcionários suficientes para atender
prontamente as solicitaçOes decorrentes dos serviços. Após o horário estipulado, nos fins de semana e
feriados, a Contratada deverá indicar ernpregado para atender os casos excepcionais e urgentes,
disponibilizando a Contratante, plantão de telefones fixos e celulares.
4.1.7 - Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das companhias.
4.1.8 - Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas concedidos pelas
companhias aéreas e terrestres.
4.1.9 - Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, a comprovaçäo dos valores vigentes das tarifas a
data da emissão das passagens, por companhia aérea e terrestres.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL
5.1 - 0 futuro Contrato terá vigOncia 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal n o 8.666/93.

6. DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos
nas seguintes dotaçOes orçamentárias:
Orgao
01
01
02
03
04

Unid. Orç.
01
02
02
01
01

ProjetolAtividade
04.122.0003.2.002.0000
04.122.0004.2.003.0000
12.122.0049.2.022.0000
10.122.0030.2.037.0000
08.122.0040.2.049.0000

Elemento de Despesa
3.3.90. 39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90. 39.00

7. OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
7.1 - As obrigaçOes da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do
Edital, independente de sua transcriçäo.

8. OBRIGAcOES DA CONTRATADA
8.1 - As obrigacoes do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do
Edital, independente de sua transcrição.

9. DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO
9.1 - Os pagamentos serão realizados mediante a prestaçao dos serviços do objeto contratual, apurado
através do valor das passagens emitidas no periodo faturado somado corn o valor da taxa de agenciaento
cobrado pela empresa vencedora e após a apresentacão da respectiva documentaçao fiscal.

ewl
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9.1.1 Para rnaiores esclarecirnentos do item acirna, segue urn exemplo:
*
Supondo-se que o valor cobrado por certo bllhete pela companhia aérea seja no valor de R$ 500,00
(quinhentos reals) e a ernpresa contratada vença o certame cobrando 10% (dez por cento) pelo valor do
agenciarnento. A contratante fica obrigada a repassar a contratada o valor de R$ 500,00 (quinhentos reals
valor da companhia) + 50,00 (cinquenta reals valor da taxa de agenciamento), totalizando o valor de R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reals).
9.2 Os pagarnentos seräo efetuados no prazo rnáxirno de 30 (trinta) dias, contados da data do recebirnento
da Nota Fiscal, através de crédito na conta bancária do fornecedor ou através de cheque.
-

-

-

-

10. FUNDAMENTAcAO LEGAL
10.1 A contratação destes serviços observará o que dispOem as Leis Federais n° 8.666/93.
-

Farias Brito/CE, 07 de Janeiro de 2019.

-

Tiago de Araüjo Leite
Presidente da Cornissão Perrnanente de Licitaçäo

DE ACORDO:

jut'a
Ygor dé1Qtetzes e Bezerra
Ordenador de Despesas
Fundo Geral

Sheyla Martins Alves Francelino
Ordenadora de Despesas
Fundo Municipal de Saüde

~

vq\

Cicero Dua
e Men es Ordenador de Des sas
Secretaria Municipal e Educaçao

Cicero Clislones Rodrigues de Lima
Ordenador de Despesas
Fundo Municipal de Assistência Social
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ANEXO II
PROPOSTA PADRONIZADA
A Cornissäo Permanente de Licitaçao da Prefeitura Municipal de Farias Brito.
Pela presente declaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, especialmente Os da Lei N O
8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, bern como as cláusulas e condiçOes da modalidade Tomada de
Preços no 2019.01.07.1.
Declaramos ainda que, após a ernissão dos documentos relativos a habilitaçäo preliminar, näo ocorreu fato
que nos impeça de participar da mencionada licitaçäo.
Assumimos o compromisso de bern e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos
vencedores da presente licitacäo.

Objeto: Contrataçao de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo Os serviços de
reserva, emissão, remarcacäo e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para 0
atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Farias Brito/CE, conforrne
especificaçOes descritas abaixo:

Item
01

02

-

Especificacao

Unid.

Valor
Estimado
(R$)

Taxade
Valor daTaxade
Valor Total
Agenciamento Agenciamento
R$
(%)
(R$)
.

Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissäo, remarcação E
cancelamento de passagens aéreas nacionais,
Serviços 92 000 00
para o atendimento das necessidades de
diversas Secretarias do MunicIpio de Farias
Brito/CE
Agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de reserva, emissão, remarcação E
cancelamento
de
passagens terrestres
Serviços 205 000 00
nacionais, para o atendimento das necessidades
de diversas Secretarias do Municipio de Faria
Brito/CE

ValorTotal da Proposta: R$...........................................................................................
Empresa:
Endereço: .............................................................
Data da Abertura ................................................
Hora da Abertura: ................................................
Validade da Proposta: 60 dias.
Forma de Pagamento: Conforrne Edital e Contrato.
Data . ..........................................

Proponente
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ANEXO Ill
MINUTA DO CONTRATO
Contrato de prestação de servicos firmado entre o MunicIpio de Farias
e
............................................
do(a)
através
Brito/CE,
, para o fim que nele se declara.

o

MUNICIPIO DE FARIAS BRITO, Estado do Ceara', pessoa jurIdica de direito püblico interno, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° ........................................, através do(a).................................., neste ato representada por seu(sua)
Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a)....................................... residente e domiciliado(a) fiesta Cidade, apenas
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado ................................................. .................. estabelecida (residente e
domiciliado(a)) na ..........................................................................................., inscrita(o) no CNPJ sob o no
e no CGF sob o no ................................, neste ato representada por
.................................., portador(a) do CPF no ..................................., apenas denorninada(o) de
CONTRATADA(0), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista a resultado da Licitaçao na modalidade
TOMADA DE PREOS no 2019.01.07.1, tudo de acordo corn as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alteraçOes
posteriores, mediante cláusulas e condicoes seguintes.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de Licitaçao na modalidade TOMADA DE PREOS n° 2019.01.07.1, de acordo corn o § 2 0, do Art. 22,
da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente hornologado pelo(a) Sr(a)..................................... Ordenador(a) de Despesas
do...................................................

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - 0 presente Instrumento tern por objeto a contratacäo de empresa especializada no agenciamento de viagem,
compreendendo as serviços de reserva, emissäo, remarcaçao e cancelamento de passagens terrestres e aéreas
nacionais, para a atendimento das necessidades do(a) ...........................................de Farias Brito/CE, conforme
especificaçOes constantes no Anexo I do Edital ConvocatOrio, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma
discminada no quadro abaixo:
CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUçAO DOS SERVIOS
3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar as serviços no regime de execuçäo indireta.
CLAUSULA QUARTA - DO PREçO, DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E DO
REEQUJLIBRIO ECONOMICO-FJNANCEIRO
4.1 - 0 objeto contratual tern o valor global estirnado de R$................................
4.2 - Os pagarnentos seräo real izados; mediante a prestaçao dos serviços do objeto contratual, apurado através do valor
das passagens ernitidas no perlodo faturado somado corn o valor da taxa de agenciamento cobrado pela empresa
vencedora e apOs a apresentaçäo da respectiva documentaçao fiscal.
4.3 - Os pagarnentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota
Fiscal, através de crédito na conta bancária do fornecedor ou através de cheque.
4.4 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE PREçOS, no todo ou em parte,
de acordo corn as condiçOes estabelecidas na legislaçao pertinente, assim coma reduzir ou aumentar respeitados as
limites de 25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamaçao ou indenização.
4.5 - Poderá ser restabelecida a relaçao que as partes pactuaram inicialmente entre as encargos do contratado e a
retribuiçao da Adrninistracao para a justa remuneraçao dos serviços, desde que objetivando a manutençao do equilibria
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
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consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execuçao do ajustado, ou ainda, em caso de força major,
caso fortuito ou fato do principe, configurando álea econôrnica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65,
Inciso II, aimnea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
5.1 - 0 presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal no 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS 0RçAMENTARI0S
6.1 - As despesas deste Contrato correräo por conta de recursos oundos do Tesouro Municipal, previstos na seguinte
dotaçao orçarnentáa:
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAçOE5 DA CONTRATANTE
7.1 - A Contratante obga-se a:
7.2 - Exigir do Contratado o fiel curnpnrnento do Edital, Termo de Referenda e Contrato, bern como zelo na prestação
dos serviços e o cumprimento dos prazos.
7.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo corn a Termo de Referenda.
7.4 - Proporcionar todas as condiçoes necessárias ao born andarnento da prestação dos servicos contratados.
7.5 - Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeiçOes no curso de execução dos servicos,
fixando prazo para a sua correção.
7.6 - Efetuar o pagarnento na forma convencionada neste lnstrumento.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.2 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes por ele assurnidas, todas as
condiçoes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na licitaçao.
8.3 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrurnento, seguindo a legislação vigente.
8.4 - Manter urn preposto a disposiçao da Contratante, munido de sistema de comunicaçao que permita sua localizaçao
irnediata para atendimento fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, dorningos e feriados.
8.5 - Repassar a Contratante eventuais vantagens concedidas pelas companhias terrestres e aéreas, tais corno
prornoçoes, cortesias e demais vantagens.
8.6 - Prestar assessoramento para definiçao de melhor roteiro, horário e frequência de voos (partida/chegada),
conexôes e tarifas promocionais.
8.7 - Providenciar o fornecirnento de passagens e ernbarque de passageiros fora do expediente administrativo de
trabalho, incluindo sábados, dorningos e feriados.
8.8 - Prornover reembolso de passagens näo utilizadas pela Contratante, mediante solicitaçao feita por meio de
documento oficial, no prazo rnáximo de 30 dias, a contar do recebimento do referido documento, corn emissäo de
ordem de crédito a favor da Contratante.
8.9 - Arcar corn eventuals prejumzos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cornetida por seus ernpregados ou prepostos na execucäo dos serviços.
8.10 - Quando solicitado as serviços, objeto deste contrato, a Contratada deverá sempre buscar e indicar as bilhetes
terrestres e aéreos de rnenor preço que atendarn as necessidades da Contratante.
8.11 - As tarifas praticadas serão aquelas adotadas pelas cornpanhias terrestres e aéreas, inclusive quanta as tarifas
promocionais.
8.12 - Responder par todos as onus referente aos serviços ora contratados, desde as salârios do pessoal neles
ernpregados, corno também as encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sabre o
presente contrato.
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CLAUSULA NONA- DAS PROlBlcOEs
9.1 - Não será admitida a subcontrataçâo sob qualquer pretexto ou alegaçäo, devendo o Contrato ser executado
diretarnente pela Contratada.
CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO
10.1 - 0 Inadimplernento das obrigaçOes previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das situaçôes
descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alteraçöes, será comunicado pela parte prejudicada a outra,
mediante notificaçao por escrito, entregue diretarnente ou por via postal, corn aviso de recebirnento, a firn de que seja
providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias üteis.
10.2 - A não regularizacao poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sern prejuIzo de
outras sançaes, bern corno no caso de nao pagamento, a suspensão da prestaçäo dos serviços pela CONTRATADA
ate a sua normalizaçao
10.3 = A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar 0 vInculo contratual,
estará sujeita as seguintes sancOes:
10.3.1 - advertência;
10.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitaçao;
10.3.3 - impedimento de contratar corn a Administraçao;
10.3.4 - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçäo Póblica.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 - A CONTRATADA pagará a CONTRATANTE a titulo de multa pelo não cumprimento do estabelecido no presente
Contrato, ocorrendo as seguintes situaçOes:
11.2 - Atraso injustificado na execuçao dos serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos, multa
correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratacão.
11.3 - lnexecuçao total ou parcial dos servicos, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% (dez por cento),
calculada sobre o montante total da contrataçao.
11.3.1 - Caso ocorra qualquer uma das situaçOes descritas no sub-item anterior, a CONTRATANTE fica desobrigada do
pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1 - 0 não cumprimento das disposiçOes especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de
Contrato, ensejando rescisäo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já Os
Direitos da Administraçao, corn relaçao as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no
presente Instrumento.
12.2 - 0 presente contrato e rescindIvel ainda, independentemente de qualquer interpelaçao judicial ou Extrajudicial,'J
nos casosde:
12.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
12.2.2 - lnadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer urna das partes;
12.2.3 - Acerto em cornum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito corn 30 (trinta) dias de
antecedência, sem onus para arnbas as partes;
12.2.4 - No caso de näo curnprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada
poderá rescindi-lo sern que se faça necessário urna comunicação por escrito corn a antecedência definida no sub-item
anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA = DA ALTERAçA0 CONTRATUAL
13.1 - Quaisquer alteraçOes que venham a ocorrer na execuçäo dos serviços seräo efetuadas mediante Terrno Aditivo.
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
CLAUSULA DECIMA QUARTA DA PUBLICAçAO
50 (quinto) dia Util do mês
14.1 Este Contrato deverá ser publicado por afixaçao em local de costume ate o
subsequente ao de sua assinatura.
-

-

CLAUSULA DECIMA QUINTA DOS ANEXOS
15.1 Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatOrio, a proposta apresentada
pela Contratada, bern como eventuais correspondências trocadas entre as partes.
-

-

CLAUSULA DECIMA SEXTA DO FORO
-

16.1 0 Foro competente para dirirnir quaisquer dóvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de Farias
Brito/CE.
-

Declararn as partes que este Contrato corresponde a manifestacao final, completa e exclusiva de acordo entre elas
celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo, para que
surta seus juridicos e legais efeitos.

Farias Brito/CE..............................................

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
I. ...................................... ...................................... ..................... CPF...........................................................
.

.

2 . ................................................................................................... CPF ...........................................................

N
'r
z&m'iZpAi
~

CNPJ NO 07.595.572/0001-00
Rua josé Alves Pimentel, 87
Centro CEP. 63.185-000
-

-

-

Tel: (88) 3544 1223

~

