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CONTRATO ADMIN ISTRATIVO

\-,

Processo Licitatório No : 5212021
Pregão Presencial N": 47 12021

Termo de Contrato Administrativo No:58/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM

LADO, O MUNICíPIO OE SÃO TÉIX DE MINAS.MG
E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA LENI RODRIGUES
SIQUEIRA.ME PARA FINS OS ESPECIFICADOS
ABAIXO.

O MUNICÍpIO Oe SÃO fÉlx DE MINAS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de

direito público interno, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro, inscrita no CNPJ

sob o no: 01.613.121t0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, doravante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Leni Rodrigues Siqueira-ME, estabelecida
na Rua Miguel Jose de Miranda no09, na cidade de Capitão Andrade-MG, Estado de

Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o no 19.836.878/0001-90, representada neste ato
por Carlos Sergio Siqueira, portador do CPF 003.532.836-30, RG 7.929.659 SSP/MG,

daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente

Contrato decorrente do Processo de Licitação No 5212021, Pregão No:4712021, cuio
Edital fica fazendo parte integrante e mediante cláusulas e condições a seguir
enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Contratação de empresa especializada na

construção de rede de telecomunicação, fornecimento, instalação de repetidoras de

celular e manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos das torres
localizadas na Comunidade de São Lucas e Alto de Jtíantena no município de São Felix

de Minas conforme abaixo

Rua Frei Inocêncio,236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275'000 - CNPI: OL.613.12
www. saofel ix. m g. g ov. b r

Iten Descrição Unit QÍ Valor unit Valor total

01

01-ILUMINADOR 850MHZ MARCA BIT; 01-ANTENA PARABOLICA
1,90M MARCA CENTUTY; 7O-CABO CELFLEX DE % MARCA
SCF;02- ANTENA PAINEL OUTDOOR 850MHZ MARCA COMBA; 01-
AMPLIFICADOR DE SINAL DE CELULAR 8sOMHZ 03 WATTS
MARCA BIT; 01-RACK OUTDOOR COM VENTILAÇÃO E SUPORTE
MARCA BIT; 02 MICRO-VENTILADOR MARCA BIT; 04-PLACAS
SOLAR DE 380 WATTS MARCA CANIDIAN; O4-BATERIAS
ESTACIONARIA DE 110 AMPERES MARCA MOURA; 01-
CONTROLADOR DE CARGA 40 AMPERES MARCA SUN ; 12-

MODULOS DE ZINCO DE 2 M MARCA CEITEL; FORNECIMENTO
DOS SUPORTES NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO DAS
ANTENAS E INSTALAÇAO DE TODOS OS SISTEMAS, TESTES DE

PROPAGAÇÃO E FlNAIS. RECEBIMENTO DE SINAL DA
OPERADORA EXISTENTE NO LOCAL. COMUNIDADE DE SÃO
LUCAS

Un 01 84.000,00 84.000,00

02

MANLJTENÇÃÔ pnrVrruTlvA E CORRETIVA EM DAS TORRES DE

relrrouÁ cELULAR, coM ATENDIMENTo EM: EMPRÉsrlMo
DE EQUIPAMENTOS SE NECESSÁRIO EM CASO DE

MANUTENÇÃO. VTSTORIAS E REVISÃO GERAL NOS
EQUTPAMENTOS, CORREÇÃO DE OXIDAÇÃO EM CONECTORES
E CABOS. CORREÇÃO DE SOFTWARE e rRrOUÊUCtn.
CORREÇÃO DE ALINHAMENTO DE ANTENA. ALINHAMENTO E

mes 12 3.500,00 42.000,00
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GLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE ExEcUÇÃo - Aplica-se o regime de execução
citado no inciso Vlll, alínea a do art. 60 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - VtGÊNCn - O Contrato vigorará a contar do recebimento da

Ordem de Serviço e término no prazo de 12 (doze) meses.

CLAUSULA QUARTA - EFICÁC|A - O presente contrato so terá eficácia depois de

aprovado pela autoridade competente e apos a publicação de seu extrato no Orgão
Oficial.

4.1 - lncumbirá à Prefeitura de São Felix de Minas, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato do contrato no Orgão Oficial, sendo o mesmo procedimento será

adotado para eventual termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PREçO - O presente contrato administrativo tem o valor global

de R$126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), conforme discriminado na Cláusula
Primeira deste Contrato.

oornÇÃo onÇlurErurÁRn NOMENCLATURA
FONTE DE
RECURSO

212021.0412211 142.01 5.33903900000 - F 051

Secretaria Municipal de Administraçáo e Governo / Administração
Geral / Gestão Participativa, Transparente e EÍiciente /
Manutenção dos Serviços de TelecomunicaçÔes / Outros
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica.

100
Recursos
Ordinários

Rua Frei Inocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: O7.613.L21/OOOL'71
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MBALIZAMENTO DE ALIMENTADOR. ALINHAMENTO COM A ERB
DOADORA. TROCA DE ANTENA COLETORA, CORREÇÃO DE

srTUAÇÔES OCASTONADAS POR QUESTÔES CLIMATICAS.
coRREÇÃO NOS FTLTROS DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
CORREÇÃO EM TODA PARTE ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS.
CORREÇÃO NO CONTROLADOR DE CARGAS. ALINHAMENTO DE

PLACA SOLAR. SUBSTITUIÇÃO OE BATERIA ESTACIONARIA.
REPARO NA PLACA DOWN iII.IX, COI'IIPONENTE DE POTÊNCIA,
TRILHA DA PLACA, TROCA DO CAPACITOR DE ENTRADA,
REPARO NA PLACA UP LINK, RESSOLDA NA PLACA DANIFICADA
POR DESCARGA ELETRICA, TROCA DE COMPONENTES
ESMOFETE, RECUPERAÇÃO DO TRANSISTOR E ATUALIZAÇÃO
DO SOFTWARE. 03 VEZES POR SEMANA.

,

CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO - A cláusula de repactuação não se aplica ao

fornecimento objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO - O recebimento dos equipamentos e serviços,

objeto deste contrato, será realizado nos termos do Edital do Pregão presencial n'
47t2021.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento dos equipamentos e serviços
será efetuado nos termos do Edital do Pregão Presencial n" 4712021.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA - Para a execução do objeto do presente contrato, a
CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia.

GLÁUSULA DÉctMA - cRÉDtTo oRçAMENTÁRlo - As despesas inerentes à

execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:

FL. 1?O
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cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRA - oBRtcAÇÕes DA coNTRATADA - As obrigaçÕes

da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial n" 4712021 e
seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

11.1 - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens

ofertados na licitação;

1'1.2 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus

empregados durante o fornecimento e prestação de serviços;

11.3 - Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

11.4 - Entregar os equipamentos e prestar os serviços, objeto do presente contrato nas

especificações contidas no Anexo I deste Contrato;

í 1.5 - Apresentar os documentos fiscais dos equipamentos e serviços em conformidade

com a legislação vigente;

11.G - Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no

Edital;

11.7 - Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo

estabelecido pelo fiscal do contrato;

1í.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

os itens em que õe verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos

equipamentos para manutenção das atividades das Secretarias Municipais fornecidos;

í í.9 - Estar em situação regular junto à contratante;

11.10 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade

verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento

deste contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;

,11.11- Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto

do Contrato;

,11.12 - Nomear, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, um preposto

responsável pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missão de garantir

a adequada execução do contrato;

11.,13 - Fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um número

de telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a

comunicação rápida no que se refere à execução do presente contrato;

Rua Frei Inocêncio,236 - Centro - t"ffir.1"r"?"-,í]*3.n;CEP: 35'275'000 - cNPf : ot'61^3Jr21/ooot'zt, /tr
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Secretaria Municipal de Administraçâo e Governo / Administraçáo
Geral / Gestáo Participativa, Transparente e Eficiente /
Equipamentos para Telecomunicação / Equipamentos e Material
Permanente.

212021 0412211141 .OO7 .44905200000 - F 01 I
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11.14 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos e p

serviços, objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de SeuS empregados, prepostos
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou
provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIcAÇOES DA cONTRATANTE As
obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial n'
4712021e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

'12.1 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusula
décima terceira deste contrato;

12.3 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

12.4 - Prestar informaçÕes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

, CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

CLÁUSULA DÉclMA TERGEIRA - FtScALtzAÇÃo Do coNTRATo - A execução do
Contrato será acompanhada e fiscalizada por Paulo César Rodrigues, Secretário
Municipal de Obras e Transportes.

í3.í - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Felix de

Ítlinas - MG e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

13.2 - A fiscalização do Contrato verificará se os equipamentos foram entregues de
acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

13.2.1 - Estando os equipamentos e serviços em conformidade, os documentos de
cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor
responsável pelos pagamentos da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas para o

devido pagamento;

\, 13.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recusa
dos equipamentos e serviços, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das
providências que se fizerem necessárias.

13.3 - Quaisquer exigências da fiscaliz açâo inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os equipamentos e serviços
entregues, se em desacordo com os termos do Edital do Pregão Presencial n' 4712021.

CLÁUSULA DÉCIMA qUARTA - PENALIDADES - Pela infração das cláusulas do

Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes penalidades:

14.1 -Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigaçÕes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos ao objeto da licitação;

Rua Frei tnocêncio,236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275'000 - CNPf: 01.613.12l|OOO1-71
www. saofelix.mg. gov. br
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14.2 - Multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor ESTIMADO da co
ORGÃO, ou seja, sobre R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), nos
CASOS:

14.2.1- irregularidade das condições de habilitação e/ou do SICAF, caso a irregularidade
permaneça por mais de 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação formal
enviada pela CONTRATANTE;

14.2.2 - atraso de até 10 (dez) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;

14.2.3 - não fornecimento dos contatos exigidos no subitem 11.13 da cláusula décima
primeira do presente contrato;

14.2.4 - demais infrações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que não acarretarem prejuízos significatívos ao objeto da licitação nem prejuízos
ao erário;

\_ 1.4.3 _ multa de 2,00o/o (dois por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGAO, ou seja, sobre R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), nos seguintes
CASOS:

14.3.1 - paralisação do fornecimento por período de até 03 (três) dias úteis, mesmo em
caso de greve;

14.3.2 - atraso de 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;

14.3.3 - irregularidade das condições de habilitação, caso a irregularidade permaneça
por mais de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação formal enviada pela
CONTRATANTE;

14.4 - multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ í26.000,00 (cento e vinte seis mil reais), nos'seguintes
CASOS:

14.4.1 - paralisação do fornecimento por período de 03 (três) a 05 (cinco) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.4.2 - atraso de mais de 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;

14.4.3 - demais infraçÕes contratuais consideradas faltas médias, assim entendidas
aquelas que reduzam ou dificultem a produtividade de pelo menos um servidor da
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo leve ao erário;

14.5 - Multa de 7 ,00o/o (sete por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ 126.000,00 lcento e vinte seis mil reais), nos-seguintes
CASOS:

14.5.1 - paralisação do fornecimento por período de 06 (seis) a 10 (dez) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.6 'Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ 126.OOO,bO lcento e vinte seis mil reais), nos-seguintes
CASOS:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-000 - cNpl: ot.6Lg.t2t/ooot-71
www. saofe I ix. m g. gov. br
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14.6.1- paralisação do fornecimento por período de 11 (onze) dias úteis a 30
corridos, mesmo em caso de greve;

14.6.2 - recusa a arcat com qualquer prejuízo causado à Administração ou a
por seus empregados durante o entrega dos equipamentos ou causado pela má
qualidade dos materiais fornecidos;

14.7 - Multa de 15,00% (quinze por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ORGÃO, ou seja, sobre R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), nos seguintes
CASOS:

14.7.1- paralisação do fornecimento por período de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias
corridos, mesmo em caso de greve;

14.7.2 - demais infraçÕes contratuais consideradas faltas graves, assim entendidas
aquelas que reduzam, dificultem ou impeçam a produtividade de pelo menos um(a)
divisão/serviço da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo médio ao erário;

14.8 - Multa de 20,00o/o (vinte por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ORGÃO, ou seja, sobre R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), nos seguintes
CASOS:

14.8.1- paralisação do fornecimento por mais de 60 (sessenta) dias corridos, mesmo em
caso de greve;

14.8.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas gravíssimas, assim entendidas
aquelas que impeçam a produtividade de mais de um(a) divisão/serviço da
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo grave ao erário;

14.9 - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com a União, por prazo de até 02 (dois) anos, pela inexecução parcial ou total
do Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo à realização das atividades
institucionais da CONTRATANTE e/ou ao erário ou grave descumprimento da legislação
trabalhista e/ou previdenciária;

14.10 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
brasileira, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso lll do artigo 87 da Lei no 8.666/93, por inexecução totaldo Contrato que acarrete
grave prejuízo ao objeto contratado ou por apresentação de informação e/ou
documentos falsos.

14.11 - As penalidades mencionadas no caput poderão ser cumuladas na forma do
disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

14.12 - O valor das multas aplicadas ou de eventual indenização deverá ser recolhido no
pruzo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sendo que a
aplicação de multa não impede e nem prejudica a aplicação das demais sançÕes.

14.13 - Se o valor da multa ou eventual indenização não for pago, será descontado do
pagamento a que a empresa fizer jus, ou ainda, quando for o caso, será inscrito na Dívida
Ativa do tMunicípio, e cobrado judicialmente.

Rua Frei Inocêncio,236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: O1,6L3.121/OOOI-71
www. saofel ix. m g. g ov. b r
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14.14 - No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser d
por período igual ao da suspensão, sem prejuízo das multas previstas
cominações legais.
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14.15 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia
será de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intimação.

GLÁUSULA oÉclnan QUINTA - RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser
rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e78 da Lei no 8.666/93, observado
o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abaixo:

15.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

15.2 - o cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando
a Administração a comprovat a impossibilidade do fornecimento dos equipamentos e
prestação de serviços nos prazos estipulados;

í5.3 - o atraso injustificado do início do fornecimento dos equipamentos e prestação de
serviços, sem justa causa e sem previa comunicação à Administração;

15.4 - a paralisação do fornecimento dos equipamentos e prestação de serviços, sem
justa causa e sem prévia comunicação à Administração;

í5.5 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, totalou parcial, de posição contratual, bem como
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a execução do
Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das normas legais
que disciplinam as licitaçÕes, com exceção dos serviços mencionados no Termo de
Referência;

í5.6 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.7 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1'do
Artigo 67 da Lei n.o 8.666/93;

í5.8 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

í5.9 - a dissolução da sociedade;

í5.10 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde
que prejudique a execução do Termo de Contrato;

15.11 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qualestá subordinada
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de
Contrato;

Rua Frei Inocêncio, 236 - Centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.121/OOOL-71
www.saofelix.mg.gov.br
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15.12 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
Administração decorrentes do fornecimento dos equipamentos e da p
serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;

í5.í3 - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.14 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.

15.í5 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos
79 e 80 da Lei 8.666 de 1993.

CúuSuLA DÉclMA SEXTA - ALTER.AÇOES - Este Contrato poderá ser alterado na
forma do disposto no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo.

GLÁUSULA oÉclma sÉflun - cAsos oMtSSoS - Fica estabelecido que, caso
venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos,
estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n.o 8.666/93,
aplicando a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.666/93, que, lido e achado
conforme, é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes contratantes,
tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE, com registro de
seu extrato.

Prefeitura Muni de São Félix de Minas - MG,10 de dezembro de2021

MARCOS AL ÇALVES SORDTNE L
E SIQUE

TESTEMUNHAS:

Nome Nome
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