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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNPJ: 95.684.544 10001-26

Rua Jose de França Pereirq no l0 - CEP.: 85.230-000- Fonc/Fax: (M2) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 3212023

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS qUE ENTRE SI CEIEBRAM O TVIUHICíPIO DE SANTA MARIA
DO OESTE E A EMPRESA ROMITDO CORDEIRO DE SOUZA 57781044991

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, sem vínculo
empregatício, de um lado o MUNTCípto DE SANTA MARTA Do oEsrE, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede e Prefeitura à Rua José de França pereira, 10 - centro, Estado do paraná,
devidamente inscrito no CNPJ sob o n.e 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal OSCAR DELGADO e assistido pela Secretária Municipal de Educação Sra NIICEIA
APARECIDA VIEIRA FERNANDES seguir denominado CONTRATANTE.
De outro lado a Empresa RoMlLDo coRDEtRo DE souzA sttgLo44ggL, pessoa .jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 40.677.109/oool-82, com sede na comunidade
Rio Bandeira, S/N, Sítio, Município de Santa Maria do Oeste - paraná, CEp 95.230.000, neste ato
representado pelo sr RoMlLDo coRDElRo DE souzA, inscrito no cpF n.e 577.810.449-91, residente
e domiciliado na Comunidade Rio Bandeira, S/N, Sítio, Município de Santa Maria do Oeste - paraná,

doravante denominada CONTRATADA.

As partes vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei Federal n.e 10.520, de 17 de julho de
2002 e, subsidiariamente, da Lei Federal n.e 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecidas às condições
estabelecidas na licitação realizada na modalidade Pregão Presencial np 088/2022, de acordo com a

Solicitação de Demanda n.e 29/2022, da Secretaria Municipal de Educação, e proposta de preços
apresentada pela vencedora do certame, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as
cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CúUSUIÁ PRIMEIRA . Do oUETo
O presente Edital de Pregão tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE
SERV|çOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PERíODO tETtVO DO ANO DE 2023". Recursos:
Vinculados e Livres. Secretaria Municipal de Educação.

CúUSULA SEGUNDA . Do VAIoR CoNTRATUAL
O preço certo e ajustado entre as partes para cada Lote é de:

LOTE 01 - ltem 22

LINHA vR DrA(R5) VALOR rOTAr(Rs)
INDEPENDENCIA ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE 683,98 136.795,00

A soma totaldos 200(Duzentos) dias letivos em que o serviço será prestado, perfaz a importância de
RS 136.795,00 (Cento e trinta e seis mil setecentos e noventa e cinco reals).

PARÁGRAFo ÚHtCO: tlo preço ajustado, estão embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou
indiretas, com prestação do serviço, manutenção do veículo, seguro, tributos, encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciários e outros de qualquer natureza, que incidam sobre o objeto contratado,

I

inclusive, despesas com com bustível
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo penaNÁ
CNPJ: 95.684.54410001 -26

Rua Jos€ de França Pereir4 no l0 - CEp.: 85.230400- Fone,fax: (042) 36M_l3Sg

cúusuu rencetRA - rocAL DA pnrsreçÂo oos sERvtços
A CONTRATADA se compromete a transportar os alunos das localidades a seguir relacionadas,
ficando a execução do serviço subordinada à fiscalização pelo Setor competente da secretaria
Municipal de Educação:

§ 19 - Durante a vigência do presente contrato, a quilometragem acima descrita poderá vir a ser
alterada, em virtude de comum acordo entre as partes ou, unilateralmente pelo GoNTRATANTE, para
mais, ou para menos, em razão de variações no fluxo de alunos de cada LTNHA, bem como, das
medições por GPS, desde que não ultrapasse os percentuais estabelecidos pela Lei Federal ne.
8.665/93 e alterações posteriores.
§ 2e - O transporte da(s) linha(s) mencionada(s) na Cláusula Segunda será(ão) efetuado(s),
respectivamente, com o(s) Veículo(s):

LINHA TIPO MARCA PLACA
22 Mrcno-ôNrgus VWMPOLO FRATELLO MCM6152 9 BWFD52 R22 R202561

§3e - o(s) veículos mencionados no § 2e desta Cláusula será(ão), respectivamente, conduzldo(s) pelos
motorista(s):

NOME CNH CATEGORIA
22 ROMILDO CORDEIRO DE SOUZA 02150774558 D

§4e - A eventual substituição do(s) veículo(s) descrito(s) no sie 6lgs1s cláusula, deverá ser
comunicada antecipadamente ao CoNTRATANTE, para sua anuência, sob pena da aplicação das
sanções cabíveis.

cúusurA eUARTA - DAs coNDtçôEs DE PAGAMENTo
o pagamento será efetuado até o 1se (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao do mês
apurado, de acordo com relatório devidamente vlstado e pelo setor competente da secretaria
Municipal de Educação, emitido no último dia do mês, desde que o serviço tenha sido executado de
forma satisfatória e cumpridas todas as determinações previstas no contrato, e ainda, mediante o
fornecimento de Nota Fiscal correspondente em Nome do Município de santa Maria do oeste, bem
como o fornecimento de Cópia do Termo de lnspeção técnica de veículos nos termos da Resolução
n.e 84 de l9/lt/7998 do Conselho Nacional de Trânsito - CoNTRAN, emitida pelo DETRAN - pR,
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e CRS

LINHA DESCRTçÃO
Linha 22 NTAMENTO ESTRELA DO OESTE. 125.5 KM CONTRATAçÃO DE 01

ICRO-ÔNI8US COM MOTORISTA, PARA ATENDER A SEGUINTE ROTA:
cola saÍoa DA tocÁLtDAoE DA tNDEpENDÊNctÀ coM tlNERARto DENTRo oo
ASSENTAMENTo ESTRELA Do oESTE ATÉ o coLEGIo ESTADUAL Do cAMPo ESTRELA Do
OESTE E ESCOLA MUNICIPAL OO CAMPO PAULO REGTUS NEVES FREIRE.. .

PERÍOOO: MANHÃTTARDE

ESPECTFTCAçÔES:

QUILOMEÍRAGEM TOTAL POR DIA 125.5 KM
TIPO DÊ VEÍCUtO: MICRO-ÔNIBUS

INDEPENDENCIA ASSE

(uM) vEÍcuLo lpo M
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(certificado de Regularidade de situação do FGTS) devendo os referidos documentos serem
entregues ao setor retro mencionado com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis do prazo
estipulado pare pagamento.

§19 - Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pero setor competente, o pagamento será
liberado.

§2e - o pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das
contas junto à Secretaria Municipal de Finanças.

cúusutÁ eutNTA - Dos REcuRsos FtNANcEtRos
As obrigações decorrentes deste contrato consubstanciar-se-ão na própria Nota de Empenho, que
onerará a(s) dotação(ões) do orçamento vigente, nas quais existem recursos reservados para a
despesa que o presente processo originará neste exercÍcio:

CLAUSUTA SEXTA - DA VATIDADE E VIGÊNCIA
A validade e a vigência do contrato terá seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de
cumpridas as formalidades legais, perdurando até a data de 31 de Dezembro de 2023, desde que
constatado sempre, o totarcumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério
do CoNTRATANTE, mediante aditivo, ser arterado, pera superveniência de eventos que impeçam ou
tornem inconvenientes o prosseguimento do ajuste, nos mordes da regisração pertinente.

PARÁGRAF0 Útrttco: o início da prestação dos serviços de transporte, objeto deste contrato, darse-á
a partir da data de expedição da respectiva Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de
Educação.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.54410001-26

Rua Jose de França Pereir4 n" t 0 - CEp.: 85.230_000_ Fone/Fa\: (042) 3644_1359

CúUsUI.A sÉÍIMA - DIREITos E REsPoNsABItIDADEs DAs PARTE5
constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas, e
da CONTRATADA receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
| - Obriga-se a CONTRATADA a:
a) Garantir a disponibilidade do(s) veículo(s) anteriormente descrito(s), em perfeitas condições de
uso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da expedição da ordem de serviço pela seiretaria
Municipal de Educação.
b) Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos, que venham a executar os
serviços decorrentes do presente contrato, sendo que o CoNTRATANTE não terá nenhuma relação
ou vínculo contratual de natureza trabalhista, com o condutor do veículo, cuja responsabilidade será

2022 1 940 08.004.12.361.1201 2042 0 3 3.90.33.00 00 Do Er€ro'"b
2022 08.004. 12.361 .1 20 1 20 42 104 3 3.90 33.00 00 Do Exercício
2022 08.004.12.361.1201 2042 107 3.3.90 33 00.00 Do ExercÍcio
2022 08.004.12.361.1 20 1.2042 téz 3.3.90.33.00.00 Do Exercício
2022 004.12.361.1201 .2042 135 3.3.90.33.00.00 Do Exercício
2022 4500 08.004.12.361.1201.2042 117 3.3 90.33 00 00 Do Exercício

{1"^ 0^*o
3

ExercÍcio da
despesa da fonteda programátice de da

Feso
liGo-
1970

1980

r@



6t]-
Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo po panaNÁ
CNPJ: 95.684.544 I }OOt -26

Rua Jose de França percir4 n. l0 - CEp.:85.23GO00_ Fonc/Fax: (O42) 3644_1359

tão somente da .oNTRATADA, sendo seu titurar o responsáver peros direitos, obrigações e açõesdecorrentes, pagamento dos sarários e demais ônus, ràcorhimento de todos os encargos sociais etributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vítimasou derem causa, quando em serviço, na forma como é expressa e considerada nos artigos 3e e 6e doRegulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, .pror.jo pelo Decreto ns.6!.784/67.
c) Responsabílizar-se peros danos que causar ao CoNTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seussucessores e representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o'CONTRATANTE detoda e qualquer recramação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
d) Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos usuários eterceiros, assim como todas as providências rerativas ao seguro contra tais danos, ficando sempreresponsável pelas conseqüências originárias e acidentes que i-e verificarem;
e) Desvincular no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ciência pelo CoNTRATANTE,qualquer funcionário ou preposto, cuja permanência nos serviços venha a ser inconveniente, quando
for anotado pela fiscalização do Município, ou caso seja .onrtrt.da a ingestão de bebida alcoólicapor parte dos mesmos, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
f) Responsabilizar-se pera segurança dos passageiios transportados, respondendo por toda equalquer indenização decorrente de eventuais preiuízos, perdas ou danos sofiidos peros mesmos emdecorrência das obrigações aqui assumidas;
g) Responsabilizar-se apenas e tão somente pelo transporte de estudantes residentes nas localidades
descritas na cúusulA SEGUNDA dêste instrumento, ficando expressamente proibido o transporte
de terceiros que não mencionados anteriormente, bem como, de objetos, utensírios, animeis, entreoutros, sob pena de acarretar a rescisão do presente instrumento;
h) Dar a devida manutenção ao veícuro, durante toda a vigência do contrato, efetuando reparos econsertos a defeitos ou farhas mecânicas que venham a surgir, providenciando incrusive a imediata
substituição das peças necessárias para que o mesmo possã trafegar em perfeitas condições, semoferecer riscos à segurança dos passageiros;
i) Assumir as despesas com combustíveis;
j) Manter as características fixadas para o veículo;
l) Dar adequada manutenção ao veícuro e seus equipamentos, de modo que os mesmos estejamsempre em perfeitas condições de conservação e funcionamento, controlando o seu uso êvistoÍiando-o constantemente;
m) Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o(s) veícuro(s) para vistoria técnaca,comprometendo-se a sanar as irreguraridades no prazo estipurado pero órgào io.p*ni", ,oú'p"n.
de aplicação das sanções cabíveis;
n) Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras que lhe
são correlatas;
o) cumprir os itinerários convencionados, apanhando e deixando o usuário no local preestabelecido.

ll - Caberá ao CONTRATANTE:

a) Supervisionar e Íiscalizar os serviços ora contratados;
b) Expedir a autorização de licença para trafegar;
c) Efetuar pontualmente os pagamentos de acordo com o ora pactuado.

CúUSUTA oITAvA - DAs sANçÔEs ADMINISTRATIVAS PARA o cAso DE INADIMPLEMENTo
CONTRATUAT

4.,tr,* o,^outi
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peRaNÁ
CNPJ: 95.684.5,14 I 0001 -26

Rua Jose de França Pereir4 n' l0 - CEP.: 85.230400- Fone/Fax: (M2) 3644-1359

No caso de inexecução do Contrato ou inadimplemento de qualquer cláusula, ficará a CONTRATADA

sujeita às sanções previstas na Lei Federal n.s 8.666/93 e alterações posteriores, nas previstas no
Edital do Pregão Presencial n.e088l2022, bem como, às seguintes penalidades:

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução parcial ou total do Contrato
atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta
apresentada.

§1e - As multas mencionadas nas alíneas "a acima, serão descontadas dos pagamentos a que a

CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda,
judicialmente, quando for o caso.

§2e - No caso de a CONTRATADA nâo cumprir com as obrigaçôes definides neste instrumento ou em
outros que o complementem, não manter sua proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, sujeitar-se-á, sem
prejuízo da reparação dos danos causados ao CONTRATANTE e de responsabilização civil e criminal,
às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até
02(dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade;

cúusurA NoNA - DA REsctsÃo
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos arrolados no artigo 78
e seguintes da Lei Federal n.s 8.556/93.

PARÁGRAFO ÚtrttCO - A COHfR.qfaDA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa, conforme previsão contida no artiBo 77 da Lei Federal n.q 8.666/93.

cúUsulÁ DÉCIMA- Do GESToR

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. AIBANI DUDEK, inscrito no CPF/MF sob o n.e

078.381.699-50, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme
o artigo 67 da Lei Federal n.s 8.666/93.

cúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRA - Dos ADITIvoS
As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente iustificadas e

autorizadas pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, e desde
que cumpridas as demais exigências.

PAúGRAFO ÚntCO - a COlfmfeDA fica obrlgada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor iniclal atualizado do Contrato.

O-./.r..
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cúusuLA DÉoMA SEGUNDA - DA suBsflTurçÃo DE vEÍcuLo(s) ACTDENTADo(S)
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ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.684.5441 0001 -26

Rua Jose de França Pereira, n' l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Em caso de veículo(s) danificado(s) e/ou acidentado(s), o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser substituído(s)

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com prejuízo da quilometragem não percorrida, que

será descontada do mês correspondente.
pARÁGRAFO úN|CO: ruo caso de a CONTRATADA não efetuar a reposição do(s) veículo(s) no prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, será o Contrato rescindido pelo CONTRATANTE'

cúusuLA DÉqMA TERCEIRA - DA cEssÃo DE DlRElros

Fica expressamente vedado à CoNTRATADÀ a cessão ou transferência a terceiros, dos direitos

decorrentes do presente instrumento, sem o consentimento prévio e expresso do CoNTRATANTE.

cúUSUtA DÉOMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei np 8.666/93, e dos Princípios Gerais de Direito.

cúUSUtA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga - Estado do Paraná, como único e competente para dirimir

eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de quaisquer outros, por mais

privilegiados que sejam, com o que concordam expressamente as partes contratantes. E, por assim

estarem justos e contratos, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,

para um mesmo fim, perante as testemunhas abaixo, que também as subscrevem'

Santa Maria do oeste,06 de fevereiro de 2023.

PRE ITO MUNICIPAL ,ra*rr'u\i;Fffi. PAL DE EDUCAçÃO

(u"r D-*^
GESTOR DO CONTRATO

6dt;'Êd W
CONTRATADA

REPRESENTANTE I.EGAL

TESTEMUNHAS:

a-. ,/ -

/),/,r,,-2,-/-
rytrao vrcEílrÉ STRoHER

RG:3.976.724-7RG:9

MARCOS

6
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESÍE _ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95-684.544/0001 -26

iu^ JosÉ oE Fi^nçÂ PEiÉri^, ForJE/FÂr: (oa2, raaa-i2!!

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 3212023

CONTRATANTE: MUNICíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ns 10, inscrito no CNPJ/MF sob ne 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: ROMIIDO CORDEIRO DE SOUZA 57781044991, CNPJ ne. 40.677.109/0001-82, com sede na

Localidade de Rio Bandeira, Município de Santa Maria do Oeste - Paraná.

oBJETO: "CONTRATAçÂO Or eUenrsa PARA PRESTAçÃO DE SERV|çOS DE TRANSPORTE ESCOI R, PARA
O PERIODO LETIVO DO ANO DE 2023,.

O total do item é de R$ 136,795,00(Cento e trinta e seis mil e setecentos ê noventa e cinco reais)

Data de assinatura:06 de fevereiro de 2023

._ Vigência: 31h2/?O23

Item Nome do produto/serviço Unid Preço
máx

Preço máx total

)) L|NHA TNDEPENDÊNC|A ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESÍE. 12s.sl
KM CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEíCULO T|PO M|CRO-ÔNTBUS COMI

MOTORISTA, PARA ATENDER A SEGUINTE ROTA: COM SAÍOA DA

LOCALIDADE DA INDEPENDÊNCIA, COM ITINERARIO DENTRO DO

ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE ATÉ O COLEGIO ESTAOUAL OO

CAMPO ESTRELA DO OESTE E ESCOLA MUNICIPAL OO CAMPO PAULO

REGLUS NEVES FREIRE.

PERÍODO: MANHÃ/TARDE
ESPECTFTCAçÔES:

IQUTLOMETRAGEM TOTAL POR DrA 125.5 KM

Ieo oe veÍcur-o: rvrcRo-ôNrBUs

25.100,00 KM 5,45 136.795,001

lo"nt



07 /0212023 0A26 Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARÁNA

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÂNTÀ MÀRIA DO OESTE

LTCITAÇÂO

EXTRATO DO CONTRATO 32/!023

4rt

CONTRÂTANTE: I,TUXTCiTTO OE SENTA I\{ARIA DO OESTE'

iJáà" i" p"."e, p*soa juridica de direito público interno',com sede

a-n* j"te de irança Pireira n" 10, inscrito no CNPJ^4F sob n"

õs.àia.s+,rlooo r -zo, neste ato devidamente representado pelo Prefeito

Municioal. Sr. OSCAR DELGADO'
éoni'nlreoe, RoMILDo coRDElRo DE souzA
iziiiollsgr, cNpr 

"'. 
40 677.109/0001-82, com sede na Localidade

ã" nio Suna"ir", N.'lunicipio de Santa Maria do Oeste - Paraná'

OBJETO:
PRESTAÇÃ
PÀRÀ O PE

*CONTRÀTAÇÃO DE EMPRE,SÀ PARA

O DE SER!'TÇOS DE TRAIiSPORTE ESCOLAR'

RIODO LETIVO DO ANO DE 2023".

O total do item é de Rl t3ó.795,00(Cento e tÍiot! e seis mil e

selecentos e noventâ e cinco r€âi§)'

Dâts de assinrtura: 06 de fevereiro de 2023'

Mgênciar 3l/1212023

Publicado Por:
Milicio Vic€nte StÍoher

Código ldentiff cador:0A9F2D9 t

Matéria Dublicadâ no Diário Oficial dos Municípios do Paraná

no dra 0il01/2023. Edição 2705

,q.;ifi"ucao a. urtcnticidade da matéria podc ser fcita

informando o código idcntificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Noft do prodüro/ediço

I tú.00LIN|IAINDEPENDêNCIA^SSENT^MEN_To

ESÍRIL^ DO OESÍI I ]5 5 XM

coN.IR T çÀO DEOl (UM)VEICULOnPO

MtcRo-ôNIBUs coM MoÍo8lsrA. tAR^

^TFJ.TDER 
À srrutNÍE RorA coM sÂlD^

D^ toc^LID^DE D^ INDEPINDÊNC|A.

ITINETARIO DÉNTRO DO

ASSEMÍ^MENIO T§TRELA DO OESTE AÍ

c.oLF.oIo ESÍÀrru^L rxr c^MPo

ESTRELA T'O OESÍE E E§COLA

MIJMCIPAL TXJ C^MPO PAULO RÊCLTIS

NEVES FREIIE

PfIloDrJ, M^NHÂ,TARDE

EsPEclrrcAÇôEs:

Qutt METR^GEV TOT^L t()R rrla 1255

TIPO DE VEJCULO: MICRGôNIBUS

ti \r

https:/^,ww.diariomunicipal,com,br/amp/matêria/oA9F2D91/o3AFY_aSW2wAkGT3ohMlNoaUteJKFlVqUL,DgJhTXPNRovoPftElLMiwlysD9cJ
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