
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ N° 11.311.333/0001-58 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2021 - PMC-SMS 

CONTRATO DE LOCAcAO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS, PARA ATENDER A UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA/SMS QUE 
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMETA/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE E A EMPRESA J. A. DOS SANTOS 
MARQUES. 

Por este instrumento, de um lado, Como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMETA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, corn sede na Rua Treze de Maio, s/n°, bairro 
Centro, CEP 68.400-000, Cameta-PA, neste ato representado polo Secretario de Saude Sr. KLENARD 
ATTILIO RANIERI, portador do CPF n° 427.055.412-68 e do RG n° 2440397 SSP/PA e de outro lado, 
comp CONTRATADA a empresa J. A. DOS SANTOS MARQUES, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.413.744/0001-02, estabelecida na Rua Nelson Parijos, n° 1222, Bairro: Novo, 
CametalPA, CEP: 68.400-000, decidem firmar Contrato Administrativo conforme os termos dos autos do 
Processo Administrativo n° 1251/2021 a das clausulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAcAO LEGAL 
1.1 - O presente instrumento tern por base a Dispensa de Licitacao n° 048/2021 — PMC - SMS corn 
fundamento no Art. 2°, caput, inciso I e art. 3° da MP N° 1047/2021, Portaria n° 188, de 03/02/2020, do 
Ministerio da Saude e Art. 24, IV da Lei 8.666/93, Processo Administrativo n° 1251/2021. 
1.2 — A Proposta Comercial presente no processo supracitado e parte integrante e indivisivel do presente 
contrato e sera considerada aceita automaticamente apos assinatura deste instrumento. 

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tern por objeto a Locacao de equipamentos laboratoriais, para atender a Unidade 
de Pronto Atendimento — UPA/SMS, desta municipalidade, nas especificacoes, unidades, quantidades, valor 
unitario, condicoes e forma constantes da proposta de precos emitida pela CONTRATADA, e tambem ao 
Termo de Referencia. 

2.2. Discriminacao do objeto: 

ITEM ESPECIFICAQAO UND, QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

ANALISADOR DE HEMATOLOGIA: MICROS 60 

COM 16 PARAMETROS COM VOLTAGEM 11 OV. 

UTILIZAcAO DETECCAO DE PARAMETROS 

HEMATOLOGICOS PLAQUETOGRAMA 
(PLAQUETAS), LEOCOGRAMA (LEUCOCITOS E 

PARAMETRO CELULAR), ERITOGRA MA 

(ERITROCITOS/ HEMOGLOBINA/ 

HEMATOCRITO/VCM/ HCM/ CHCM/ RDW) 

COMPOSTO DE LEITURA CELULAR POR 

MICROSCOPIA. COMPOSTO DE MANUTENcAO E 

CALIBRAcAO PELA EMPRESA LOCATARIA. 

UND 01 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 
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02 

HOMOGENEIZADOR DE SANGUE AP 22 COM 
VOLTAGEM 110 V. SERVIQO DE 
HOMOGENEIZADAO DO SANGUE PARA NAO 
OBTENQAO DE COAGULOS SANGUINEOS. 
COMPOSTO DE MANUTENcAO PELA EMPRESA 
LOCATARIA. 

UND 0 1 

03 
MICROSCOPIO NIKON ELLIPSE E200 Cl 
VOLTAGEM 110V. COMPOSTO DE MANUTENcAO 
PELA EMPRESA LOCATARIA. 

UND 01 

ANALISADOR DE BIOQUIMICA - VOLTAGEM 
220V. UTILZAQAO NO MANEJO DOS ITENS 
14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 COM 
RESULTADOS DE ALTA COMPLEXIDADE E 
SEGURANcA. COMPOSTO DE MANUTENcAO 
PELA EMPRESA LOCATARIA. 

UN D 0 1

R$ 21 .000,00 R$ 21 00000 
05 

BANHO MARIA BE 3100 COM VOLTAGEM 110V. 
UTILIZADO NA AFERI~AO DE TEMPERATURA DE 
REAQOES BIOQUIMICA UTILIZADAS NO ITEM 32. 
COMPOSTO DE MANUTENcAO PELA EMPRESA 
LOCATARIA. 

UND 01 

06 

CENTRIFUGA 80-2B DISPLAY DIGITAL 
/VOLTAGEM 220V. SUA UTILIZAQAO PRA 
SEPARAQAO DE HEMACIAS DE SORO PARA 
REALIZAcAO DE ANALISES BIOQUIMICAS E 
IMUNOLOGICAS UTILIZADAS PELOS ITENS 
9,10,11,12,13 E 32. COMPOSTO DE MANUTENCAO 
E CALIBRAcAO PELA EMPRESA LOCATARIA. 

UND 01 

VALOR TOTAL R$ 42.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA E PRORROGAtAO 
3.1— A vigencia do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura a se estendera pelo prazo maximo 
de 06 (seis) meses, prorrogaveis nas condicoes previstas no art. 57, IV da Lei 8.666/1993. 

CLAUSULA QUARTA: DOTAcAO OR4AMENTARIA. 
4.1- Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto em licitagao estao previstos no orcamento 
da Prefeitura Municipal de Cameta/PA/Secretaria Municipal de Saude para o exercicio corrente, conforme 
a seguinte dotacao orcamentaria: 

6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Classificagao Institucional: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 
Classificagao Funcional: 10 302 0253 2282 0000 BLMAC - MANUTENcAO UNIDADE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA; 
Classificagao Econ8mica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI~OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 

Fonte de Recursos: 2140000- TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS; 
Ficha: 748 
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CLAUSULA QUINTA: DO PREtrO E REAJUSTE DOS SERVIQOS. 
5.1- O valor dos itens hora contratados a de R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) conforme 
a proposta constante nos autos. 
5.2 — A fatura devera ser paga observando-se o prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
apresentacao no protocolo da CONTRATANTE. 
5.3-O valor descrito na clausula anterior a global a final, nao sendo, em hipotese alguma, permitida o seu 
reajustado. 

CLAUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO DOS SERVI~OS 
6.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura. 

6.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este 

Contrato a Termo de Referencia; 

6.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da 

despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao 

acarretando qualquer onus para a Contratante; 

6.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo 

das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada: 

6.4.1. nao produziu os resultados acordados; 

6.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade minima 

exigida; 

6.4.3. deixou de utilizar os materiais a recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou 

utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

6.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que Constar Como emitida a ordem bancaria para 

pagamento. 

6.6. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a cnterio da contratante. 

6.7. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar 

consulta eventual suspensao temporaria de participacao em licitacao, no ambito do orgao ou entidade, 

proibicao de contratar corn o Poder Piiblico, bem Como ocorrencias impeditivas mdiretas; 

6.8. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera 

comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da 

contratada, bem coma quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes a necessarios para garantir o recebimento de seus creditos. 
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6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa. 

6.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate que se decida 

pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto a situacao fiscal; 

6.1 1. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, em especial 

a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 

6.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu 

quadro societario servidor publico da ativa do orgao contratante, corn fundamento na Lei de Diretrizes 

Orcamentarias vigente. 

6.13. Nos casos de eventuais atrasos do pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de algurna 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre 

a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela e calculada mediante a aplicacao da seguinte 

formula: 

EM=IxNx VP,sendo: 

EM = Encargos moratorios; 

N = Ntimero de dial entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser gaga. 

I = Indice de compensacao financeira = 0,000 16438, assim apurado: 

1=(TX)  1= (6/100) 1=0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
7.1 

Sao obrigacoes da Contratante: 

7.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993; 

7.1.2 - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigacoes; 

7.1.3 -- Rejeitar o item cujas especificacoes nao atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

minimos constantes neste Termo de Referencia; 

7.1.4 -- Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) /Fatura(s) da contratada, apos a efetiva 

realizadao dos servicos; 

7.1.5 — Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constantes de 

cada urn dos itens que compoem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessarias; 

7.1.6 — Prestar todas as informacoes e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos 

tecnicos da contratada; 
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7.1.7 — Acompanhar a fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, atraves de um ou mais 

fiscais especialmente designados. 

7.1.8 — Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependencias da 

Contratante para tratar de assuntos pertinentes aos servicos contratados, 

7.1.9 — Proceder ao pagamento do contrato, na forma a no prazo pactuado; 

7.2 — A Administracao nao responders por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada coin 

terceiros, ainda que vinculados a execurao do presente objeto, been como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes na proposta, seus anexos a sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos a as despesas decorrentes da boa a perfeita execucao do 

objeto e, ainda: 

8.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo corn as clausulas avencadas; 

8.1.2 - Reparar, corrigir ou substituir, 
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo 

de Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao; 

8.1.3 - Aceitar os acrescimos a supressoes do valor inicialmente estimado para a prestacao dos 

servicos, em ate 25% (vinte a cinco por cento), nos termos do art. 65, §1° da Lei Federal n° 

8.666/1993; 

8.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacao da Secretaria 

Municipal de Saude/PMC, cujas obrigacoes deverao atender prontamente; 

8.1.5 - Manter, durante toda a execucao do servico, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as condicoes de habilitacao a qualificacao exigidas na contratacao; 

8.1.6 - Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que ests obrigada, exceto nas condicoes 

autorizadas no Termo de Referencia ou no contrato. 

8.1.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saude/PMC. 

8.1.8 - Arcar corn os encargos trabalhistas, previdencisrios, fiscais a comerciais, been como os 

tributos resultantes do cumprimento do contrato; 

8.1.9 - Manter um supervisor responssvel pelo gerenciamento dos servicos, corn poderes de 

representante ou preposto para tratar corn a Secretaria Municipal de Saude/PMC, sobre assuntos 

relacionados a execucao do contrato; 

8.1.10 - Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados corn a prestacao dos serviros; 
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PROT 

8.1.11 - Arcar a responsabilizar-se, corn as despesas diretas a indiretas, tais como: salarios, 

transportes, alimentacao, diarias, assistencia medica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciarios a de ordem de classe, indenizacoes civis a quaisquer outras que forem devidas a seus 

empregados no desempenho dos servicos, ficando ainda o contratante isento de qualquer vinculo 

empregaticio corn os mesmos; 

8.1.12 - Repponsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em servico, 

por tudo quanto as leis trabalhistas a previdenciarias lhes assegurem a demais exigencias legais para 

o exercicio das atividades; 

8.1.13 - Comunicar de imediato a Secretaria Municipal de Saude/PMC toda e qualquer irregularidade 

observada em virtude da prestanao de servicos, prestando os esclarecimeiitos que julgar necessarios; 

8.1.14- Abster-se, qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra informacao 

acerca das atividades, objeto deste Termo de Contrato, sem previa autorizacao do contratante; 

8.1.15 - Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as condicoes de habilitacao a qualificacao exigidas na contratacao; 

8.1.16 - Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, sem previa a expressa 

anuencia do contratante; 

8.1.17 - Emitir faturas a/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor dos servicos; 

8.1 .18 - Emitir Nota(s) Fiscal (is) dos servicos efetivamente prestados, discriminando no corpo da(s) 

nota(as) fiscal(is), o nome do beneficiario, data, o periodo a que se refere o servico/etapa ou parcela, 

o local da prestanao do servico o niimero e o objeto do respectivo Contrato, de acordo corn o 

estabelecido no Termo; 

8.1.19 - Trocar a Nota Fiscal sempre que a Secretaria Municipal de Saude/PMC solicitar em virtude 

de ter sido emitida corn informacoes incorretas; 

8.1.20 - Estabelecer novo prazo de vencimento da Nota Fiscal, sempre que a mesma for refeita para 

correcoes de falhas ocorridas na emissao; 

CLAUSULA NONA: DA FISCALIZAcAO 
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993, sera designado representante para acompanhar a fiscalizar 

a entrega dos materiais, anotando em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn a execucao e 

determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados. 

9.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas ou vicios 

redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracao ou de seus 

agentes a prepostos, de conformidade corn o art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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9.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas 

convenientes, a situacao que demandar decisao ou providencia que ultrapasse sua competencia, conforme 

disposto no § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas 

convenientes, a situacao que demandar decisao ou providencia que ultrapasse sua competencia, conforme 

disposto no § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES 
10.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a da Lei n° 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

a) inexecucao total ou parcialmente qualquer das obrigacoes assumidas em decorrencia da 

contratacao; 

b) ensejar o retardamento da execucao do objeto; 

c) fraudar na execucao do contrato; 

d) comportar-se de modo inidoneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) nao mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, 

sem prejuiizo da responsabilidade civil a criminal, 
as seguintes sancoes: 

a) advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, ate o limite de 10 (dez) dias; 

c) multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecucao total do objeto; 

d) em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo perceptual do subitem 

acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida; 

e) suspensao de licitar a impedimento de contratar corn o orgao, entidade ou unidade 

administrativa pela qua! a Administracao Publica opera a atua concretamente, pelo prazo de ate dois 

anos; 

f) impedimento de licitar e contratar corn a Uniao corn o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de ate cinco anos; 

g) declaracao de midoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
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perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados; 

10.3. Tambem fisam sujeitas as penalidades do art. 87,111 e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas 

e os protissionais que: 

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimcnto de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) demonstrem nao possuir idoncidade para contratar corn a Administracao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 

10.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que 

assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariatnente a Lei n° 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em considcracao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educative da pena, been como o dano causado a Administraçao, 

observado o principio da proporcionalidade. 

10.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO 
11.1. Fica assegurado as partes contratantes o direito de rescinder o presente instrumento mediante 

previo e expresso aviso a ser dado pela parte interessada; 

1 1.1 .1. Em caso de rescisao contratual sem culpa da CONTRATADA, as parcelas vincendas serao 

exigiveis antecipadamente; 

11.2. Caracterizada a rescisao do presente contrato baseada no item anterior, as partes, mesmo assim, 

ficam obrigadas a cumprir as suas Clausulas e Condicoes, ate o fim do prazo estabelecido para 

rescisao, nao eliminando nem atenuando as suas responsabilidades no cumprimento do disposto neste 

instrumento; 

11.3. O presente Contrato podera ainda ser rescindido, mediante notifica4ao, assegurado o direito a 

ampla defesa e ao contraditorio, nos casos de: 

11.3.1. Omissao de Pagamento pela CONTRATANTE; 

11.3 2. Inadimplencia de qualquer das Clausulas deste Contrato 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA PUBLICAcAO 
12.1. O presente contrato sera publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Mural de 

Publicacoes da Prefeitura Municipal de Cameta, no diario official do estado do Para e em jornal de grande 

circulacao. 

8 



ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ N° 11.311.333/0001-58 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO 
13.1. As partes elegem Foro da Cidade de Cameta, Estado do Para, para dirimir quaisquer divergencias 
decorrentes do presente pacto. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS DISPOSIcOES FINAIS 
14.1 — Declaram as partes que este contrato corresponde 

a manifestacao final, completa e exclusiva 

de acordo entre elas celebrado. 

E, por estarem j ustos e contratados, assim o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e 

forma, para todos os efeitos legais. 

Assinado de forma 
digital por KLENARD 

KLENARD ATTILIO ATTILIO 
RANIERI:42705541268 RANIERI:42705541268 

Dados: 2021.07.06 
09:31:38 -0300' 

SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE 
Klenard Attilio Ranieri 

Contratante 

JOANA ANGELICA 

Cameta, 06 de julho de 2021. 

Assinado de forma digital por 

MARQUES JOANA ANGELICA MARQUES 
FARIAS:30281199272 

FARIAS:3028 11 99272 Dados:2021.07.0609:56:32-0300' 

Empresa: J. A. DOS SANTOS MARQUES 
Contratada 
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