PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CONTRATO N°167/2021
Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência, Vazante-MG., neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº 288.605.946-34, brasileiro,
casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado a
empresa LIFETEC HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº13.704.844/0001-65, com sede Rua
Braúna, Bairro Alto Boa Vista, na cidade de Patos de Minas - MG neste ato, representada pelo Sr.Murilo Soares
Mota, inscrita no CPF/MF sob o nº082.090.676-05, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta examinada pela Procuradoria Geral do Município,
atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o
constante do Processo de Licitação nº 30/2020, Pregão Presencial n.º 14/2020, homologado em 04/05/2020, que
reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº
10.520 de 17/07/2002 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Aparelhos
Eletrônicos, Eletrodomésticos, Mobiliário em Geral, Utensílios Hospitalar e Domésticos, entre outros;
para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais, com previsão de consumo parceladamente no
decorrer de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:
ITEM

QUANT UND DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

40

10

67

02

UND ESCADA DE 2 DEGRAUS -INDICADA
PARA FACILITAR A SUBIDA DO
PACIENTE
NA
MACA.
ESTE
MODELO POSSUI ARMAÇÃO EM
TUBOS
REDONDOS
E
É
TOTALMENTE ESMALTADA. POSSUI
ESTRUTURA REFORÇADA COM
DEGRAUS
REVESTIDOS
EM
MATERIAL
SINTÉTICO
ANTIDERRAPANTE,
PÉS
COM
PONTEIRAS
DE
BORRACHA.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
PINTURA
EPÓXI
DEGRAUS
REVESTIDOSESTRUTURA
EM
TUBOS
REDONDOS
- COR: BRANCA- PONTEIRAS DE
BORRACHA- 2 DEGRAUS.
UND MACA - AÇO INOX ALTURA
REGULÁVEL LEITO EM CHAPA AÇO
INOX SUPORTE PARA CILINDRO COM COLCHONETE. ESTRUTURA
EM TUBO DE AÇO INOX ALTURA DO
CARRO REGULÁVEL ATRAVÉS DE
MANIVELA CENTRAL.LEITO EM
CHAPA DE AÇO INOX, COM

MARCA
ARGOS

VALOR
UNITÁRIO
147,00

VALOR
TOTAL
1.470,00

CONKAS

2.890,00

5.780,00
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CABECEIRA REGULÁVEL PÁRACHOQUE
DE
PROTEÇÃO
NA
CABECEIRA E PESEIRA GRADES
LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE
AÇO INOX SUPORTE PARA SORO
COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX
RODÍZIOS
DE
4"
EM
POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE
FREIO EM DIAGONAL DIMENSÃO
APROXIMADA: 1900 X 600 X 800 MM
79
03
UND ÓXIMETRO
DE
PULSO.
SPO2 ALFAMED
2.350,00
7.050,00
MONITOR USB PC SOFTWARE PARA
INFANTIL NEONATAL PEDIATRICO
MENU
DE
OPERAÇÃO
PARA
DEFINIÇAO DA FUNÇAO. MOSTRAR
O VALOR DO SPO2. INDICAÇÃO DA
TAXA DE PULSO, DISPLEYGRAFICO
DE BARRAS. FORMA DE ONDA DE
PULSO.
TAXA
DE
PULSO
INDICAÇÃO DE SOM. COM A
FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. COM A
FUNÇÃO
DE
RELÓGIO.
COM
SATURAÇÃO DE DADOS MEDIDOS
LIMITES E BAIXO- FUNÇAO DO
ALARME DE TENSÃO. INDICAÇÃO
DE
BAIXA
BATERIA.
BAIXATENSÃO
INDICAÇÃO:
LOWVOLTAGE INDICADOR APARECE
ANTES
DE
TRABALHAR
ANORMALMENTE QUE È DIVIDO O
LOW-VOLTAGE, E FUNÇAO DE
ALARME.
VALOR TOTAL...........................................................................................R$14.300,00 (Quatorze Mil e
Trezentos Reais)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93, com suas posteriores alterações e demais
normas legais que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação civil vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA – PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
3.1 - A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos preceitos de
direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo
diploma legal, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado pelo Prefeito Municipal de Vazante
denominado “Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
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3.2 - O CONTRATO ORIUNDO DESTA CONTRATAÇÃO TERÃO COMO RESPONSÁVEIS:
GESTOR DO CONTRATO:
- GABRIEL AFRANIO ROSA DE FARIA BARRA, Secretário Municipal de Saúde, Portaria nº 27/20,
Telefone: 34-3813-1065, e-mail: saude@vazante.mg.gov.br
FISCAL DO CONTRATO:
- Irenilda Fernandes de
saudevazantemg@gmail.com

Souza,

Auxiliar

Administrativo,

Telefone:

34

3813-1065.

e-mail:

3.3 - Compete aos Gestores do Contrato acima identificados exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, atestar documentos
fiscais, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias,
acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação,
bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos
respectivos termos aditivos, etc.
3.4. Compete aos Fiscais acima identificados exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor
designado verificar a qualidade e procedência do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do
contrato, exercer o relacionamento necessário com a contratada, etc. dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
3.5. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
3.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1 – Os Produtos deverão ser entregues de forma parcelada no Almoxarifado Central, localizado na Secretaria
Municipal de Obras, sito a Rua Castelo Branco, 240, Independência, em Vazante/MG, de acordo com a
necessidade de consumo de cada setor, nas quantidades e quando solicitadas de acordo com a escala de
fornecimento 05 (cinco) dias, após aprovação do pedido e emissão da NAF, no período de 08:00 às 11:00 horas e
das 13:00 às16:00 horas, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções
previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
4.2 - O setor responsável pelo recebimento dos produtos, através do Almoxarifado, verificará as
especificações exigidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 14/2020. Se a qualidade dos produtos
entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital, estes serão devolvidos, no todo ou em
parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do Gestor do Contrato,
atestando que os Produtos foram entregues conforme designado no item 4.1.
4.4 - O CONTRATANTE comunicará por escrito à CONTRATADA o nome e a identidade dos elementos
credenciados a assinar requisições e será responsável por todo e qualquer fornecimento pelos mesmos
solicitados, não se responsabilizando pela eventual ocorrência de atendimento sem requisições ou
solicitação em seu nome e por elementos não credenciados.
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4.5 - Os Produtos referentes a cada pedido serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade do produto com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade
e consequente aceitação.
4.6 - Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas, com as datas em local visível, de acordo
com as especificidades de cada item. Não serão aceitos produtos sem condições para o consumo, insalubres, em
desacordo com as normas de saúde/Vigilância Sanitária.
4.7 - Constatada qualquer irregularidade nos produtos entregues, o responsável pelo recebimento poderá rejeitálos, determinando sua imediata substituição ou, em última hipótese, solicitar a rescisão do fornecimento, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
4.8 - O Diretor de cada Departamento ou quem ele indicar, encaminhará semanalmente, um cronograma,
contendo as quantidades e respectivo local para fornecimento de cada produto. O cronograma será enviado à
Contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias à data da primeira entrega.
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de modo a
contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade
pela eventual ocorrência de atendimento sem requisição ou solicitação em seu nome por elementos não
credenciados.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO
5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo atestado pelas
Secretarias Municipais e efetuado por Ordem Bancária originária da instituição financeira onde os recursos
financeiros do Município estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica
que deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47,
devendo constar também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada,
em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$14.300,00 (Quatorze Mil e Trezentos Reais), para fornecimento
dos produtos relacionados na cláusula primeira.
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de requisições
assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito de conferência.
Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento, encaminhadas à Seção
de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débito
(CND/CPD-EN) do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Negativa Junto a CDL de
Vazante.
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
§ 5º A entrega dos Produtos será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade com a
especificação de edital.
5.2 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante depósito na conta corrente
nº14389-8, Agência nº4669-8, Banco do Brasil, indicados pela CONTRATADA.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados bancários para
pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do Município
CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor correspondente à
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tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC),
Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para realização do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de dotações orçamentárias constantes do
orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.855 de 25/11/2020:
FMS
– 02.60.01.10.122.1001.2040.33903000
– 02.60.01.10.122.1001.2040.44905200
– 02.60.02.10.301.1002.2058.33903000
– 02.60.02.10.301.1004.2062.33903000
– 02.60.02.10.301.1004.2062.44905200
– 02.60.02.10.302.1003.2131.33903000
– 02.60.02.10.302.1003.2131.44905200
– 02.60.01.10.302.1003.2053.33903000
– 02.60.01.10.302.1003.2053.44905200
– 02.60.01.10.302.1003.2126.33903000
– 02.60.01.10.302.1003.2126.44905200
– 02.60.02.10.304.1005.2065.33903000
– 02.60.02.10.304.1005.2065.44905200
– 02.60.02.10.305.1005.2066.33903000
– 02.60.02.10.305.1005.2066.44905200

FICHA 269
FICHA 274
FICHA 379
FICHA 404
FICHA 406
FICHA 422
FICHA 425
FICHA 323
FICHA 328
FICHA 333
FICHA 337
FICHA 436
FICHA 438
FICHA 441
FICHA 445

6.2 - Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de aquisição, serão
alocados quando da emissão das notas de empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Contrato é até 31/12/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO
O CONTRATANTE poderá autorizar alterações no contrato que decorram ou não variações de seu valor,
modificações de quantidade e prazo, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei n.º 8.666/93 e suas
posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada estará sujeita, conforme a infração cometida, às
seguintes penalidades:
a)Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
homologação;
b)Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução sem prejuízo ao resultado:
advertência;
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c)Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias após os quais será considerado como
inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total atualizado
do contrato;
d) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
Contrato;
e)Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2
(dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: Declaração de Inidoneidade cumulada
com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.
9.2 - As penalidades serão aplicadas mediante regular Procedimento Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa e poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme disposto em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a
CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de quaisquer
prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros por ato ou fato, comissivos ou
omissivos, da CONTRATADA ou de seus prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a CONTRATADA será
notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1 - Tomar todas as providencias necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas neste Contrato,
Termo de Referencia, ata de Registro de Preços e no Edital, inclusive quanto ao compromisso de fornecimento
dos quantitativos, respeitando suas especificações e somente após emissão, pela Administração Municipal, da
correspondente NAF - Nota de Autorização de Fornecimento, obedecendo ao prazo de entrega determinado na
cláusula quinta;
12.2 - Substituir, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer produto que esteja em desacordo com as
especificações contidas no termo de referência, sem acréscimo de
valor.
12.3 – Atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do envio da
requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.
12.4 – Caso a contratada não forneça os itens requisitados, no prazo máximo 05 (cinco) dias contados do envio
da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o
fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades
cabíveis.
12.5 – Entregar os produtos no prazo e formas ajustados; conforme solicitação da Secretaria competente, do
Município de Vazante.
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12.6 – Entregar os itens conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às
11h00min e das 13h00min as 17h00min.
12.7 – Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a execução do
contrato/ata;
12.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou
pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao presente contrato a Lei nº
8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
12.9 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do contrato/instrumento
equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento do Município
de Vazante;
12.10 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem
devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta
de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, podendo sustar ou recusar o produto em desacordo com
as especificações;
13.2 - Fiscalizar se os produtos estão sendo entregues conforme as especificações e exigências estabelecidas no
contrato/ata;
13.3 – Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, respeitada a ordem e
quantitativos a serem fornecidos.
13.4 – Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital.
13.5 – Efetuar o pagamento dos produtos, nos termos do contrato/ata.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente contrato terá
validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do Município, que é o Diário
Oficial dos Municípios Mineiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Conforme disposto na Lei 8.666/93 não serão admitidos reajustes de preços, porém, tendo em vista a previsão do
art. 65 II, d, da Lei 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em face da
superveniência das condições de mercado aplicáveis à espécie, devendo para tanto ser encaminhado pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado e justificado, ou seja, acompanhado de
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de
aquisição, matérias-primas ou de outros documentos julgados necessários, demonstrando de maneira clara e
inequívoca o pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E À PROPOSTA DA CONTRATADA
16.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 14/2020 - REGISTRO DE PREÇOS e
seus ANEXOS; assim como a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em
que não conflitarem com este instrumento.
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16.2 - Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da Lei 8.666, de
21/06/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este contrato
E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o
subscrevem.
Vazante-MG, 16 de Abril de 2021.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

LIFETEC HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF: 13.704.844/0001-65
Representante Legal: Murilo Soares Mota
CPF:082.090.676-05

GESTOR DO CONTRATO:
GABRIEL AFRÂNIO ROSA DE FARIA BARRA
Secretário Municipal de Saúde
FISCAL DO CONTRATO:
Irenilda Fernandes de Souza
Auxiliar Administrativo
ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL: RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64.002
TESTEMUNHAS:
Janaina Maia Fernandes
CPF: 098.493.316-66

Janaina Alves Leles Oliveira
CPF: 059.635.106-27

