
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0751 1339-2150 I 2128

coMrssÃo DE LlclTAçÃo

Dala 0210112023

CPL e Equipe de Apoio instituída pelo Decreto/GP N' 37712023

Modalidade: Dispensa N' 01 1/2023PMSSDl

Repartição:
02 - Sácretaria Municipal de Administraçáo Geral'

oBJETO: Locação do imóvel de 02 pavimentos, situado na Rua ldalina Pinto, no 05, cêntro', souto

Soares-Bahia, medindo raom", ãom í+ (quatoze) dependências, 02 (dois) banheiros e uma área de

;j[.õ,;; iúüãnámento da Vigilânciâ banitária e Epidemiológica' deste Município'

contratado:MAR|AAPAREC|DARoSAcEDRo,inscritanoCPFn"6T5.5SS.44$68eRG.n.
05734325-03 SSp/BA, resioeiiã'e Otmicitiaaa na Pr"ça Manoel Teixeira Leite, s/n, Centro' Souto

Soares-Ba, CEP 46.990-000.

COMISSÃO:

odi

/ lr.)/l r,' \'/
Amaury Atv"es Batlsta Junlor

Presidente da CPL

iAp Souza José Fábio dê Souza
broro

Julgamento



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Âv. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soeres - Bahia, CEP 45.990'000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telêfax: (075t.3119'2150 I 2L28

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 01 1/2023

Souto Soares/BA, 02 de Janeiro de 2023

Da: Secretaria Municipal de Finanças
Para: St. Licitações e Contratos

Senhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a Locação de imovel parâ funcionamento da vigilância sanitária

e Epidemiológica, deste Município.

SUGESTÕES:

Constitu| objeto do presente contrato, a locaçáo do imóv.el de 02 pavimentos, 
-situado^ 

na Rua ldalina

ã;6, ;; õã,ô"ntri souto soaiãs_eãnia, medindo 180m2, com 14 (quatoze) dependências, 02 (dois)

banheiros e uma área oe servifo, para funcionamento da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, deste

Município.

solicitamos ainda deste setor financeiro, através do setor contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentàiios próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagraÉo

do Processo de Dispensa de Licitaçáo.

Atenciosamente,

icipal FinançasSecretária



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soeres - Bahiâ, CEP 46.990{00
cNPJ 13.922.554/oool-98 - Têlêfax: (0751 3339'2150 / 2128

DESPAC HO DE ESTIMATIVA DE C USTOS E PREUSÃO DE RECURSOS ORÇA MENTÁRIOS

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023

de ContabilidadeD

P rczedo Senhor Secretário,

Em atenção ao despacho de V. Et'., e objetivando a instrução do presente qrogeassga j{grmamos que

"ri"te 
àdúçao orçamentária para cobertúra da despesa no valor mensal de R$ Í 200,00 (um mil e

ãr.àtõ" rÊài.1, ierfazendo lm valor global de R$ 14.4OO,OO (quatoze mil e quatrocentos reais),

consignada na seguinte dotação orcamentária vigente:

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Unidade orçamentária: 02,02,o1. Secretaria Municipa| de Administração Geral.

Ãçàã._:ooá _ Manut. e Desenv. das Açóes da secreÍaria Mun. de Administração.

Ci!-5il"çáo Econômica: 339036 - outios Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica.

Fonte: 1 500



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampeio, nr 08, Cêntro, Souto SoeÍes - Bahia, CEP 46.990{00

CNPJ 13.922.554/OOOl-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

AUT ZA RA RTU P ots DE

Souto Soares - BA' 02 de Janeiro de 2023

ANDRÉ LUIZ O CARDOSO
Prefeito MuniciPal

Senhor Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçáo'

Estando devidamente cumpridas as foÍmalidades concernentes ao processo administrativo' autuado

sob o no o1,ll2o2g, previstas no ãÀ. i+ inciso x da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido

piã*"io e encaminho a V- Sa. para as providências decorrentes
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José SamPaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{,00

CNPJ 13.922.5s/ooo1-98 - Íelêf ax: (o7 51 1339-2150 1 2L28

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

1 - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra' trata-se da locação do

irou"iáe ólp"vimentos, sitrrãã'n" irà idalina pinto, no 05, centro, souto soares-Bahia, medindo

;óil;,-;"ln 'í4 (quatoze) ããpenàcncias, 02 (dois).banheiros e uma área de serviço, para

fr*ion"Ã"nto da Vigilância'Saniiária e Epidemiológica' deste Município'

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao procêsso abrindo-o:

ATO DE DISPENSA DE LICITAçÃo N'01í/2o23PÍtllssDl

Proposta

1-Proponente-MAR|AAPARECIDARoSAcEDRo,inscritanocPFCadastrodePessoasFÍsicas
sob o n" 675.588.44S6E " d;"d"ã;;Éé. nJosze4gzs-03 ssP/BA' Residente e Domiciliada na

Éiãç" ürÀoàL i.ixeira Leite, sin, centro, Souto Soares-Ba' cEP 46 99G000'

2 - A Locação do lmóvel tem o valor mênsal de R$ 1.200'oo (um mil e duzentos reais), perfazendo o

,a"r'gbÀãiãã À$ ta.+oo,oo (quatoze mil e quatrocentos reais)'

O valor proposto está dentro do praticado no mercado' sendo' pois' '?zoável e adequado'

AShipótesesdedispensadelicitaÉocombasenoartigo24'incisoX,daLeiE.666de2ldejunhode
1993ealteraçõesposteriores,sendoqueessassãoconsideradasexemplificativas,podendose
estender a oúÍos casos.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. ,osé Sampâio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahie, CEP 46.990'000

CNPJ 13,922.5í/0001-98 -Telêfax: (075) 3339-2150/ 2128

PARECER COMISSÃO

Amaury A ta Junior
Presidente da CPL

Souza José Fábio de Souza
bro

Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princÍpios da Legalidaqe, Economicidade e

EÍiciência, além dos Íatos anolados é que emitimos PARECER FAVORAVEL à contrataÉo e

encaminha a Vossa Senhoria o Proc,esso Administrativo n" 01112023, para que seja emanado o

Parecer JurÍdico sobre a possibilidade da contratação por Dispensa de LicitaÉo, visto o preceituado

no aÍtigo 24, inciso x, da Lei 8.666 de 2í dejunho de 1993 e alterações posteriores.

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023.

coMrssÃo:

t-Lk
lves Batis

odi ei Ap
Mem

(lC



Consulente: Prefeitura Municipal de Souto SoaredBA.
Ref. Processo de Dispensa de LicitaÉo no 01 1/2023PMSSDI

Trata o presente expediente sobre a locaçáo do im-óvel de 02 pavimentos., situado-na Rua ldalina

pinto, n"'OS-Cenko, 
'Souto 

Soãrás-Bahia, medindo 180m2, com 14 (qlatoze) dependências, 02 (dois)

banheiros e uma área Oe serviço, para funcionamento da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, deste

Município.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever.da Administração Pública licitar os serviços ê

obras de que necessita p"r. 
" "oni"ãriãã 

das suas finalidades, a própria Constituição Federal ressalva

" 
pã"r,oirüãa" da dispensa da obÍigatoiiedade do certame licitatório'

o legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

Éitáiá", iespectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8 666/93'

oscasosdedispensa,exemDlificadosnoaÍtigo2ldatg!8.666/95,ocoÍÍemquandoháinviabilidadede
competiçáo, sendo tícito 

"o=ãfiíi.iiáJói 
-agir 

movido pela discricionariedade' visando' única e

exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçâo do aÍl' 24'

x.paraacompraoulocaçãodeimóveldeslinadoaoatendimentodasfinalidadesprecípuasda
administração,cujasnecessidadesdeinstalaçáoelocalizaçãocondicionemaSuaescolha,desdeque
o preço sú comiativel com o valor de mercado' segundo avaliaÇáo prévia'

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. losé Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ r3.922.554/OOo1-98 - Telefâx: (0751 3139-2150 1 2128

Este é o entendimento que elevo à consideraçáo superior

S ares , 02 de Janeiro de 2023

cas Tadeu de Oliveira
Assêssor Juridico
OAB-BA sob o no 30 358

PARECER JURIDICO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES

Av. José Sampalo, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'{,00

CNPJ r3.922.554/o«t1-98 - Telef ax: (0751 3339'2150 1 2L28

DISP NSA DE LIclTAcÃo No 01í Dt.

oPrefeitoMunicipaldeSoutoSoares,EstadodaBahia'nousodesuasatribuiçóeslegaise
constitucionais:

Souto SoaredBA - 02 de Janeiro de 2023'

ANDRÉ LUIZ O CARDOSO
Prefeito MuniciPal

Reconhece e RATlFlcA, nos termos do artigo 24 x da le.i 8.666/93, a situação de dispensa de licitação

no presente processo, ", "ontonã*i" 
coí o despacho formulado pela Comissáo Permanente de

Licitação, visto manifestaçáo nã p"r".", jurídi_co Em conseqüência a CoNTRATADA a sÉ. MARIA

APARECIDA ROSA CEDRO, i"iár't. n" ópF cadastro de Pessoas Físicas sob o n'675.588.44$68 e

Dôrtadora do RG. n" 0573432;óã ôãpleã' nãsiaente e Domiciliada na Praça Manoel reixeira Leite,

!/n, Centro, Souto SoaÍes-Ba, CEP 46 99G000'
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{00

cNPJ 13.922.554/0@1-98 - Têlefax: (075) 3339-2150 / 2128

HOM LOGACÃ DJUDIC cÃo

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas -as formalidades legais

HoMoLoGo o Termo de oispánsa de Licitação, acolhendo o parecer iurídico, ela-borado a pedido

desta municipatidade, para qul surta os seró jurídico!_e_ tegais efeitos 
"^1_D*9lc9t 

em favor da

óôúriÀiÀón a SÉ.'MARÀ ApAREctDA nóse ceoRO, inscrita no CPF C^1d1sJro.de Pessoas

Éiiicas sou o n. 675.588.445-68 e portadora do RG. n' 0573432$03 SSPiBA, Residente e

b"À[iri"o, nã er"ç. Manoet ieixeira Leite, s/n, centro, souto soares-Ba, cEP 46.99G000' para

r"ã"çãà o. irãr"i ãà oe parir"n-t;;, ritrrd;;" iua-ldatina Pinto, no 05, centro, souto soares-Bahia,

medindo .t8om,, com r+ tqr.iããà)'u"pendências, 02 (dois) banheiros e.uma. área. de serviço, para

funcionamento da Vigitància õà;iíátà'; Épidemiológiàa, áeste Município' No valor global de R$

14.4OO,OO (quatoze mil e quatrocentos rêais)'

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023'

ANDRÉ LUIZ SAM CAR DOSO
Prefeito MuniciPal



MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FÉDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nomê: MARIA APARECIDA RO§A CEDRO
CPF: 675.58E./145{8

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dÍvidas de

responsabilidade do sujeito pas§ivo acima identificado que vierêm a ser apuradas, é certiÍicado que

não constam pendênciás em seu nomê, relativâs a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da união (oAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contÍibuiçÕes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de iulho de Í991 .

A aceitagão desta certidão está condicionada à verificação de sua âutenticidade na lntemet, nos

endereços <http://rÍb.gov.ba ou <http://www.pgÍn.gov.bÊ'

Certidão emitida gratuitamentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014'

Emitida às 09:38:33 do dia 19t'1i,2022 <hora ê data de Brasília>'

Válida até 1710612023.

Código de controle da certidão: B7F0-FF22.24E3'1821

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documênto'
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

rNFOR!{ÀçÂo TMPORTÀ}ITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sêntsença condênatória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do

Trabalho, comissão de concifiação Prévia ou demais títuIos que, por

disposição lêgat, contivêr força êxecutiva'

Nome: MÀRIA APARECIDÀ ROSA CEDRO

CPF:675.588.445-68
Certidão n" : 45794'19r/2Q22
Expedição: 19/L2/2022, às 09:04:07
vaiiaade | )-7/06/2023 _ 180 (cento e oitenta) dias, contados da dara

de sua expedição.

Certifica-se que r,ÍÀRrÀ ÀPÀREcrDÀ RosÀ cEDRo, inscrito(a) no CPF sob o

n.575'588.445-68,NÃocoNsTÀcomoinadimp]-errtenoBancoNacionalde
Devedores Trabalhistas.
certidãoemitidacombasenosarts.642.AeSS3.AdaConsolidação
das L,eis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2O7a e

13.467 /2017, e no }r|o or/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 '
os dados constances desta certidão são de responsabi I idade dos

Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurÍdica, a certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelec imentos, agências ou filiais'
A aceitação desta cêrtidão condiciona-se à verificaÇão de sua

autenE.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na

Internets (http: / /www. Est. jus 'br) '
certidão emitida graEuitamente .



certidão No: 20227 107 1 43

emissão.

Emissão: 19 I | 2 / 2022 09 :22

*

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os eÍeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Fica certificado que não constam, até a pÍesente data, pendências de responsabilidadê da pessoa física ou jurÍdica acima

identificada, rêlativas aos tributos administrados por esta Secretiaria'

Esta cêrtidão êngloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência dê débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da píocuradoÍia Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquêr débitos que vierem a ser apurados posteriormente'

Emitida em 1gt12t2022, conforme PoÍtaria no 9í8/99, sêndo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

AAUTENTIGIoADEDESTEDocUMENToPoDEsERcoMPRovADANASINSPEToRIAS' ' - 
razeNoÁnns ou vlA INTERNET, NO ENDEREçO http:/'/www'sefaz'ba'gov'br

Válida com a aprêsentaÉo conjunta do cartaio originâldB inscrição no CPF ou no CNPJ da

SecretaÍia da Rêceita FedBral do Minislério da Fazenda'

NOME

MARIA ÀPARECIDA ROSA CEDRO

CPF

675.588.445-68

INScRIÇÃO ESTADUAL

Página I de I RelCeÍidaoNegativa.tPt

GOVERNO DO ESTADO DÂ BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA



â PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

SOUTO SOARES
CNPJ: I3.922.5 /0001-98

BA
Telefone: (75) 3339-2128

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão passada em cumprimento ao despâcho do (a)

Sr (a) Diretor (a) da DEPARTAMENTo DE TRIBUTOS'
datada em 20nA2022, sob processo de no e certidáo
sob no 118912022.

CertiÍico que o contribuinte inscrito neste município sob no 5276, consta arrolado em nome de (a) :

Contrlbuinte: MARIA APARECIDA ROSA CEDRO

CPF/C.N.P.J: 675.588.44+'68
É"à"iàCà, nuÀ ioeLtNA ptNTo NÂo 05 BAIRR6 cENTRo cEP 46990000 coMPLEMENT6 LorE oUAoRA

Em firmeza de que eu, oDlRLEl APRIGIO DE SOUZA RG 1612804047, passei ssta, a qual vai assinada e

ãontàrio" por .ir, encerrada e suúscrita pelo (a) Sr (a) Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos

em nosso cadastro.

SOUTO SOARES . BA, ZOr1212O22

Validade da Certidão dê 90 ( ) dias a contar da data de sua emissão.

F

Identificador web: 26638.1189.20221220'N'55'5216
http: //wíí- soutosoarês. ba. gov. brl



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990-{100

CNPJ í 3.922.554/000í -98 - TeleÍax: (075) 3339-2í50 , 2í28

LAUDO TÉCNICO PARA LOCAçÃO Oe |UOVÉL

Souto Soeres, 02 de Janeiro de 2023

Comissão instituída pelo Decreto/GP No 22412022

coMrssÃo:

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três ( o2to1l2o23), a comissão de avaliaçáo de

imóveis, vistoriou o imóvel da Senhora MARIA APARECIDA ROSA CEDRO, situado na Rua ldalina Pinto,

n.05, centro, souto soares-Ba, este imóvel medin do 328,17 m2 (trezentos e vinte e oito metros quadrados),

composto por 15 dependências, sendo 03 banheiros, paÍa funcionamento da vigilância sanitária e

Epidemiológica, deste MunicíPio.

com base na Lei de LicitaçÕes, mais precisamente no ar.. 24 inc. X da referida norma, a administraçáo

pOUtica possui a discricionáriedade de buscar para locaÉo um imóvel que se mostre conveniente e que

atendaatodasasfinalidadesdosetorque.necessitadolmÓvel.Nâobastanteaissoédeverda
administração pautar-se no. priÀ"tpiot que regêm a administraçáo pÚblica' principalmente os da

conveniência, oportunidade, 
"*n#i"iOrOã 

e le-galidade. A administíação pública vem' por meio de

avaliaçâo realizad, po, 
"rt" "o.ürão 

instituÍda peló D eç,elo no 22412022, descrever com êxtrema precisão'

as co,iJiçoes ao imovet a ser tocaào. aprêsentando-se perfeitamente ajustado as necessidades e dêmandas

da Secretaria Municipal de Saúde.

Foram levadas em consideraÉo a localizaÉo do imóvel, o acesso ao público, a apresentaçáo.do espaÇo

Íísiconecessário,bemcomoboascondiçÕesdeuso.(Asparedes,encontra-seinteiramentepintadas,com
üi; .â" ;";", apresentandã innttt"io"t em alguns pontos. As instalações elétricas, com tomadas'

i;i;^rpt"r"" 
" 

lâmpadas devidamente instalados, funcionando regularmente, exceto de 
:rm: 

da.s salas, na

qual, encontra-se sem tuncionaÃento. As instalações hidráulicâs, com banheiros em reguler funcionâmento.

As portas, apresentam pintrr", náo norà, porem em bom estado de conservaÉo, com excÉçáo a porta de

uma das salas na quat encontra-se danihcada. o piso é constituldo em lajotas de cerâmicas na qual

encontra-se em regular estado à com toaas as peças inteiramente conseryados, no qual, é posslvel notar

pequenas marcas decorrente" Jo à".g".1" nrtrrá d" uso.^Foi levado em consideraÉo boa ventileÇâo e

iluminaÉo) principalmente o vrt|. pàõotto oo aluguel de R§í 2oo'00 (um mil e duzentos.reais) mensal' o

qrá 
"o,ioi.iJn". 

a escolha. o imovet atugado atente as exigências propostas pele AdministraÉo.

Nessesentido,bemseiustificaoaluguelorapleiteadope|aadministraçàopública,vistoaScondiÇÕesda
avaliaÉo realizadas pela Comissão designada para o propÓsito'

J

É o relatório

tr"-*-r" ll
Daniel ilíurtira D

PÍesidente
emasceno

deeiAod Souza Carlos Al
M bro

íos
I
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia cEP - 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (75133392150 / 2128

RETATóR|O FOTOGRÁFICO- TAUDO TÉCNICO PARA IOCAçÃO DE lMÓVEt

RUÂ lDAtlNA PI TO, N"05, EAIRRO, CENTRO, SOUTO SOARE$BA' (VIGIúNCIA SANITÁR|A E

EPTDEMTOLÓGICA).

FOTO 1: Fachada principal da vigilâncla Sanltária'

FOTO 2: Entrada PrinciPal
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FoTO 3:sala de trabalho I
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FOTO 4: Banheiro 1



SorfotoÂllS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (75133392150 / 2128

FOÍO 5: Sala de trabalho 2, obs': infiltração na Paredê.

FOTO 6: porta de uma das lalar daíiÍicada.
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FOÍO 7: árêa de serviço.

FoÍO 8r sala de trabalho no téÍÍeo.
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