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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀNTA TZABEL DO PARÁ
PALÁCTO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA

CONTRATO NS.1BOl2018.

CoNTRATo QUE ENTRE SI CELEBRAM o MUNICÍpIo »T
sANTA IZABEL oo panÁ - pA E A EMpRESA ptNHEIRo
& SILVA SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.

O fUUiUICÍplO DE SANTA IZABEL nO pAnÁ, pessoa jurídica e clireiro público, através cle sr.ra

Prefêitr,rra Municipalcom sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta cidacle cle
Sanla lzabel do ijstado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Na. 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ:
05.171.699/000'l-76, representacla neste ato pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROSWATANABE,
blasileiro, casatlo, pref'eito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o r-re
'30+.+10.562-53, OAB/PAnq 6,584, resideute e domiciliado na cidade de Santa Izabeldo Pará, na
'lv. José Amâr-rcio, número 1522, CEP:68.790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE / RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA NS

1'r745.308000/1160-06, representada pelo SR. MELQUESEDEQUEALVES FILHO, brasileiro,
Set:r'etário de Saúde do Município de Santa lzabel, inscrito no CPF/MF sob o nq 042.135.302-30 e
portador cla carteira da OAB/PA Ns 

.10378, 
denominado aqur de CONTRATANTE, e a EMPRESA

PINHEIRO & SILVA SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA , sob o CNPJ/MF NS

07.790.519/0001-60, estabelecida na Alan-reda NS Vinte e Cinco, 618, Conjunto Maguari, bairro
Coclr-reit'o, Belént-Pará, CEP: 66.023-060, representacla neste ato pelo seu sócio administrativo,
s;enlror ANTOIIIIO JOSÉ TAPAJÓS DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF-
Mlr t.tq '707.I57.'352-49 ,RG nq 37790L3 PC/PA, residente e domiciliado sito Alameda NS Vinte
e Cinco, 618, Conjunto Maguari, bairro Coqueiro, Belém-Pará, CEP: 66.023-060, doravante
denot'uinados CONTRATADOS, têm entre si, justo e avençado o presente, observadas as
disposições da Lei 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo
Admirrrstrativo r.re 3903/2017, MODALIDADE LICITATORIA PREGÂO glefnÔNICO SRp Ne
014 /2018-PMSIP, do tipo Menor Preço, por iote, mediante as cláusulas e condições seguintes,

CLÁUSULA PRIMEIR.A - DO OBJETO
X.1. O Ilresetlte It.ts-trutnento tem por objeto a contratação de empresa especializada para a
:rcluisição de Materiais Peruranentes, através de recurso oriundos de emenda Parlamentar,
cotrforme Proposta N" 11745.308000/1160-06, para atender as demandas da Secretária
li4Ltrticiparl cle Saúcle cia Preleitura de Santa Izabel do Pará, conforme condições, quantidade e
cspecificaçõles cotrs[autes no processo administrativo abaixo identificado, de acordo com as
especificatções abaixo, nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei Federal Nq 8.666-93 e
sLra:r alteraç'ões posl eriores:
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EQUIPANI ENTOS DE INFORMÁTICA

Cornputaclores ( Desktop-Básico)-
Plocessador: no ntinintko Intel core l3

ou AVID Al0 ou supelior'; DISCO
RIGIDO: Mínimo de 500GB de

nreuroria, RAN/I 4GB, DDR3. 1600
N4tlz Uniclacle de Disco Otico:
CD/DVD ROM; teclado: USB

ABNT2. 102 TECLAS (com Íro); Tipo
Monitor: 18.5 Polcle Monitor: 18,5 Poleeadas ( 1366

R$
2.800,00

:il i " i
Y.{LOR.

T,INT

6 UNID I
R$

2.800,00
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PREFEITURA MT]NICIPAL TiE"SÀNTA IZABEL DO PARÁ

1.2. A coutratação citada na subclausula 1,1 obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as
especificaÇões técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos documentos adiante
enumerados, e que, independentemenle de transcrição, fazem parte integrante e complementar
deste, no que não o contrariern. São eles:
1.2.1.Processo Administrativo 3903/20L7; Modalidade Licitatória Pregão Eletrônico SRP Na

014/2018.
1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões qLre se fizerem, até 250/o do valor inicial atualizado do contrato.
1,4. Nenhunt acréscimo poderá exceder os limites estabelecrdos no item anterior, salvo as
supressões que poclerão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes.

CLAÚSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. - O fornecedor derrerá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades,
especificações e termos dispostos no Termo de Referência do Edital qr,re origir-roLl o presente
coltLrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários de expediente.
'2.2. - O objeto da licitação cleverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta
Secretaria, como frete ou clescarga e outros.
2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):
2.3.1.Provisoriamente, r-ro ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade
i1o objeto com as especilicações constantes da proposta da ernpresa, especificações técnicas e

exigências editalÍcias.
2.3.2. - Definitivameute, após a verificação da conformidade com as especificações constantes
clo Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sua

PALACTO MUNICIP
ASSESÍ

x76li); IVIouse UBS. 800 dpi, 2 botões.
scrool (COM F-lO). Internet de rede:

l0/100/1000 e WIFI: INTERF'ACE DE
VI DEO: lNl-EGRADA; Sistenra

Operacional: No ntíninto \Vindorvs 7
Pro (64 Bis): Fonte Contpatível cont o

ltenr" Carantia de I2 meses.

AL CA
iORIA
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Iurplessora Laser (Conrurl) - Padrão
de ('or: Monocrático: r\4entolia cle l6

MII; tlesolLrÇão de 600x600,
Velociclade 33, PPM; Capacidade de
100 Pagin as Ciclo: 2.5.000 Paginas:

inter'Íàce USB e Redel Flente e verso
ALrtomático. Garantia Minima de l2

Nzleses.

UNID I
R$

1.000,00
R$

r.000,00

8

Leitol cle Codigo de Barra - Tilto
Manual, Feixe de Luz Bidirecional.

Ironle de [-uz Lascr 650nm. Veiocidade
de Leitura 100 P/S, Interface USB,

Garantia Mininra de l2 nreses.

UNID I
R$

400,00
R$

400,00

9

No-Breal< ( Para Contputador)
Potencia:

I liVAl Tensão: Entrada/Saída: I l0 ou
220V (A sel ciefinida pelo solicitante);
Alalrne: Audiovisualt Bateria Interna:
0l Selada: Autononria a Plena Carga:
míniuro de l5 niinutos; Calantia cle l2

tlteses.

UNID I
R$

800.00
Rsi

800,00

VALOR'IO'|AL DO LOT'E R$ -5.000.00

"":-J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀNTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA
consequente aceitação, rnediante a emissão do Termo Definrtivo assinado pelas partes.
2,4, Caberá ao servidor, designado para flscalizar a entrega, acompanhamento e execlrção do
contrato, reieitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com as

exigêucias editalícias e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias para
substituição clo objeto cla Iicitação eventualmente fora da especificação e exigências editalicias

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO RECEBIMENT7
3.i. As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo de
Re[erência.

CLAUSULA QUARTA _ DA GARANTIA
4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência.
4..2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).
4.3. O fon-recedor deverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicior-rais ao Órgão
Derrandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 50/o sobre o
preço cio serviço a ser refeito.
4.4. Caso seja efetuada a substituição de algum produto/servrço devido a falhas / problernas, o

prazo cle garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do
novo objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALORE DO PAGAMENTO
5.1. O valor ordinário do presente instrumento é de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) compreendendo
toilas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
5,2. A CON'IRATADA e o CONTRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência, com
observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento do bem
oLr serviço, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com descrição do objeto e quantidade
clescriminada e acompauhada da requisição dos mesrnos, e ainda, após verificada a regularidade
liscal r.'la contratada.

CLÁUSULA SD{TA _ DA DryTAÇÃO qRÇAMENT,ÁRIA

6.1. A ciespesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações
Orçamentárias consignadas:

Natureza da Despesa: 449052
VALOR: R$ 5.000,00

UO O5O1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

P'f 10 301 0004 1.013 - CONSTRUÇAO, AMPLTAÇAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE
UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA

CLÁUSULA SÉTIIVIA -DA FISCALIZAÇÃ} Do C7NTRAT}

'7 .1. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato
irclr.ninistrativo congênere, urr servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel
cumprimento do pactuado neste contrato.

CLÁUSULA OIT,AVA _ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
8.1. Caberá a CONTRATANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nq 8.666/93, a CONTRATANTE
cleverá:
B.í.1. Efetr-rar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desdeque cumpridas
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PREFEITURA MUNICIPAL TiE.SÀNTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA .IURIDICA
todas as lorrnaliclacles e exigências do presente contrato.
8.1.2, Receber o(s) objeto[s) deste Contrato uas condições avençadas;
ÍJ.1.3. Fiscalizar o cumpl"imento cias obrigações e responsabilidade da Contratada;
8.1.4. Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;
,9.7.5. Perrr,itir acesso aos ernpregados, devidamente identificados, da empresa C0NTRATADA às
tlepertclências da CON'I'RATANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto,
quando necessário;
8.7.6. Prestar as inforniações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadospelos entpregados
da CONTRATADA;
u,l.7. Enitír, por intermédio do servitlor designado, relatório sobre os atos relativos à execução
tlo Con[rato que vier at ser firmaclo, enl especial quanto ao acompanhamento e liscalização da
CONTRATADA.
8.1.8, As decisões e providências qr"re ultrapassam a competência do servidor designado para
liscalizar o presente contrato, cleverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo
hábil, para ;r adição das rnediclas convenientes;

8.2. Caberá a CONTRATADA:
Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do

coutt'ato assitraclo com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao
lon-reciurento clo obj eto coniratual :

8.2.1. Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de
referência e ata aderida.
ti.2.2. Ilxectttar cliretatnente o corltrato, permitindo-se subcontratar em até 3 0% do valor;
8.2,3. Manter llo cLtrso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação,que ensejaram sua
corrtra[ação, uos termos do artigo 55, VIll, da Lei na.8.666/93;
B.2.4"Respander, em relação aos seus empregados, portodas as despesas decorrentes do
fornecimento clo objeto clo contrato;
8.2,5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
tlecorreittes cle sua culpa ou clolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindir
ou t er"luziticlo essa respotrsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP;
E.2.tj. Arcar com despesas clecorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada
pol'seus técnicos durante clo fornecin.iento do objeto contratual, ainda que no recinto da
CON'I'RATANTE;
[t.2,'/.Responder pelo cutnprimento dos postulados legais vigentes de âmbito lederal, estadual
ou tnuuicipal, betn aitrda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
B.2.B.Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;
8.2.9. Prestar o fornecitnento do objeto contratual dentro dos parân-retros e rotinas
estabeleciclas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, nornlas e legislação;
8,2.10. Ater-rcler prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto da licitaç:ão;
8.2.11. Couuuicar a COhJTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter Llrgente e
pl estar cls esclarecimentos julgaclos necessários;
8,2.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previs[os r-ra legislação s;ocial trabalhista em vigor, obrigando-se a sa]dá-las na época própria, vez
que os seus etnpregaclos não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
8.2.13. As;sutnir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
esiatreleciclas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, florem vítitnas os seus ernpregacios na entrega do objeto contratual ou err conexão com
ell, aincla cllre acol.)tecido nas dependências da CONTRATANTE;
8.2.14. Assuurirtoclos os encargos cle possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados



li tttot-
\2,

\!

llr'
l,lr,
ltil!,
Jrl,

pREFErruRÁ MuNrcpal Dn"sÀNTA rzABEl no p.rnÁ
puÁcto MUNICIpAL cAp. NoE DE cARvALHo

ASSESSORIA JURIDICA
ao lornecirnento do objeto contratual.
8.2,15. Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;
8.2.16. Exectttar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando
setrpt"e o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta
apresentada e as orientações cla C0NTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
esktlreieciclos nas condições anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA
renttncia expressatnente a qualcluer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, par-a com a
CON'IRATANTE;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-apor quaisquer danos pessoais ou
t't'tit[eriais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes, a
CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidária ou
s Lrbsidiária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às ciisposições do Código de Proteção e

Defêsa clo Consumidor, instituído pela Leina 8.078, de lL de setembro de 1990,

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.:l - A Cortiratada assume como exclr.rsivarnente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e;rerfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório, Responsabiliza-
se, ialttbétn, pela icloneiclacle e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
:;ttborclittados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros^.

PARÁGRAF0 PR.IMEIR.O - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de
4t) [quarenta e oito) horas, contadas de notilicação administrativa à Contratada, sob pena de multa
tie 0,20/o (dois décinros por centoJ sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.

i']AtiÁGR.AFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigaçires vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
tlccorreute da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,
exclusivarrente, à Contratacla.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não respor-rclerá por quaisquer compron'rissos
assr-tntidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato,
bet.t't cclnro por qualqi"rer clano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
ernpregados, propostos ou subordinados.

cLÃusuLA DÉcrMA - DAS sANÇÕrs a»runtsrRATIVAS
A contratada, total ou parcialmente inaclimplente, serão aplicaclas as sanções previstas

rros artigos. B6 e B7 da Lei federal n'.8"666/93, a saber:
10.1. Aclvertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo paraa
entrega.
10,2, N{utta, que não excederá, em seu total,200/o (vinte por cento) do valordocontrato,
nas hipóteses de inexecuçào, corn ou sem prejuízo para a entrega.
tr"0.3. Strspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a
Acinrinistração do Estaclo do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de

ilr/

th,,
itlr"
!lÍx,'
lltlt,

t]ü1ü4



1.,

l,!,.

'ri{a'{,ilxii*,".'w
PREI{'EITURA MUNICPAI ON SÀNTA IZABEL DO PARÁ

ralÁcro MUNrcrpAL cAp. NoÉ DE cARvALHo
ASSESSORIA JURIDICA

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a entrega.
10.4. Declaração de inidoneidade para Iicitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplÍcou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os

atrasos ou a inexecução associern-se à prática de ilícito penal.

PAR.ÁGRAF-O PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta cláusula,
porierá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

PARÁGRAF0 SEGUNDO - O cumprirrento cla obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a

r:ontratada ao pagarnento cla multa de 0)% (dois décimos por cento), sobre o valor global do
Coutrato a contar do vencimento daquele.

PARÁGRAFO TER.CEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória
e o sell pulgamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a

Co nl.ratante.

PARÁGRAF'O QUAR.TO- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e

par:igrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:
a) Pela recusa injustif,icada em assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato
cor-rvocatório e coffr as pertinentes nonnas técnicas.
cJ Pelo atraso no início e conclusão da entrega.
tl) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.

CT,AUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
-11..7. Poderó. ser rescindido o presente instrumento:
11.1,1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 8.666193.
1 1.1.2. Amigavelurente, por acordo entre as partes, redr"rzido a termo no respectivo procedimento
acl rrrinistrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou
11.1.3. Jr-rdicialmente, nos termos da lei.

IIAR.ÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o
r:ontrato couruiricará sr"ra intenção à outra, por escrito.

PA[{ÁGR.AF'0 SEGUNDO - Na hipótese do constante no 11..1.1.. não haverá indenização alguma a
sel pirgo à Contlartada.

CLÁUSULA DECTMA SEGUNDA _ VIGENCIA
'12.1. O prazo de vÍgência cleste contrato será de 12 [doze) meses, a contar da assinatura, podendo
ser prorrogaclo se aLei8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e cor-rdições
rnais vantajoscls à Administração.

C].ÃUSULA DÉCIMA,TERCEIRA - DA TERCEIRIZAÇÃ}
13.1-. A CONTRATANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTRATADA venha
celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSIJLA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃo
14.L - A pLrblicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia seguinte a sua
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÀ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA
asÍi ir-Iatu ra,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Do FoRo
15,1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para soluÇão das
clernandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as

partes resolvem celellrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinaclo pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três)
vias de idêntico teor.

Santa Izabel do Pará/PA, l-0 de Dezembro de 2018

M ELQU ESEDEQU E â:i,l^.,1""1?l?,#àfl :,,.,
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MELQUESEDEQUE ALVES FILHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSIP
CONTRATANTE

PINHEIRO & SILVA Hifltàts?:"'áEsffl}B8,:L'.",1;'.ãYl3'"'

SERVICOS E Bllfir;fã3!;";t13Y;âl!"{:i%iiiliiiÍiiiJ"'

C o M E RC I o E M G E RAL i::*r':.',r:f;:ijj[]*tr:*s 
LVÀ .ERV cos E

LTD:07790519000160 h1?Íl'!3,0,,,0,,n,..

ANTONTO IOSÉ TAPAIÓS nA SrLVA
PINHEIRO & SIIVA SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA

CONTRATADA
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