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CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2022

CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA

_ E na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de um lado a
CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa juridica de direito publico, com sede
nesta cidade de Batatais, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob n°
60.257.169/0001-53, situada na Praga Dr. Washington Luis, n° O01, neste ato
legalmente representada pelo Sr. Julio Eduardo Marques Pereira, RG n° 19.732.324-
8, Presidente da Camara Municipal, de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ALGAR TELECOM S/A, com sede na
Rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil, Uberlandia-MG inscrita no CNPJ n°
71.208.516/0001-74, neste ato representada pelo Sr. Jeankarlo Rodrigues da Cunha,
portador do RG n° M 9.043.997 SSP/MG, na qualidade de Coordenador de Vendas
Governo, residente e«domiciliado na Rua José Alves Garcia, n° 415, Bairro Brasil na
cidade de Uberlandia/lMG, de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATADA, nos termos e condic¢Ges das clausulas seguintes, aceitam e se
comprometem a cumprir fielmente até o final do presente, conforme o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacao de Empresa Especializada para
Prestacao Continuada de Servico de Comunicacao Multimidia (SCM) Para Acesso a
Rede Mundial de Computadores, "Internet", conforme regulamentacao da Agéncia
Nacional de Telecomunicacdes - ANATEL, a ser instalado na Praca Dr. Washington
Luiz, 01, Bairro Centro, Batatais - SP, CEP 14300-0335.

PARAGRAFO PRIMEIRO

I - A CONTRATADA devera fornecer circuito fisico para acesso a internet, para
transporte, transmissao e recepcao de sinais digitais, configurado com a velocidade
instantanea de 600 Mbps (seiscentos megabits por segundo) para download e 300
Mbps (trezentos megabits por segundo) para upload, e porta logica com 01 (um)
endereco "IP" valido e dinamico, sem limite de quantidade mensal de Megabytes (MB)
para transferencia de dados.

II -A CONTRATADA devera garantir velocidade instantanea minima de 60%
da velocidade maxima contratada, sendo que para mensuracao deste percentual
deverao ser observadas as orientacdes constantes no site
www. brasilbandalarga.combr.

III - A CONTRATADA devera fornecer a conexao a internet (provedor) de
maneira gratuita.
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IV - Ativar a interligacao, desde seu ponto de conexao fisico a Internet até o

modem de sua propriedade, instalado no endereco da CONTRATANTE, fornecendo

todos os meilos de transmissao necessarios ao seu funcionamento.

V - Configurar, supervisionar, manter e controlar o servico, de modo a garantir

seu funcionamento, até a porta de saida do modem, no endereco da CONTRATADA.

VI - Tornar disponiveis a CONTRATANTE informacdes sobre caracteristicas e

especificacdes técnicas dos equipamentos, necessarias a conexao dos mesmos a sua

rede, sendo-lhe vedada a recusa a conectar equipamentos sem justificativa técnica

comprovada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

O inicio da prestacao dos servicos devera ocorrer em até 10 (dez) dias corridos,

contados a partir da assinatura deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS VALORES MENSAL E TOTAL DO

CONTRATO

A CONTRATANTE pagara pela prestacao dos servicos os valores:

e Mensal: R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais).

e- Anual: R$ 2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO

As despesas decorrentes da execucao deste contrato, correrao por conta da

verba orcamentaria 3.3.90.39.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, no més subsequente ao da prestacao do

servico, observando-se a data do vencimento da Nota Fiscal, que devera ser

apresentada pelo CONTRATADO com antecedéncia minima de 05 dias uteis para

conferéncia.

As faturas deverao corresponder a O01 (um) més de prestacao do servico, e
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Tigcnmmar, de maneira clara e detalhada, todo e qualquer registro relacionado a
prestacao do servico no periodo, os descontos concedidos, os tributos e eventuais
encargos, conforme regulamentacao especifica.

Havendo erro na(s) Conta(s) de PrestacGo de (CPSs) - ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, aquela(s) sera (ao) devolvida(s) e
o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras, nao podendo a CONTRATADA interromper a execucao do Contrato até 0
saneamento das irregularidades. Nessa hipotese, o prazo para o pagamento iniciar-se-
a apos a regularizacao da situacao e/ou reapresentacao da(s) CPSs, nao acarretando
qualquer onus para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As despesas decorrentes da execucao deste contrato, correrao por conta da verba
orcamentaria 3.3.90.40.

CLAUSULA QUINTA

Os pagamentos, mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem bancaria,
serao realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a permitir 0
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se referee as
retencdes tributarias.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia
de liquidacao da obrigacao financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia

contratual, inclusive a apresentacao do demonstrativo dos servicos executados,
ressalvando-se o disposto no Paragrafo Sexto desta clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os servicos, objeto desta contratacao, deverao ser cobrados no prazo maximo
definido em regulamentacao da ANATEL. Os servigos cobrados fora do prazo nao
obrigam a CONTRATANTE a quita-los, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em cada caso, o correto cumprimento dos prazos.

PARAGRAFO TERCEIRO
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Sendo identificada cobranca indevida na nota fiscal do servico, a CONTRATANTE

podera a seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar a CONTRATADA

a reapresentacao da nota fiscal do servico, devidamente corrigida. Nesse caso, a

contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da nova emissao.

PARAGRAFO QUARTO

Sendo identificada cobranca indevida apos o pagamento da nota fiscal de servico, a

CONTRATANTE comunicara os fatos a CONTRATADA, a fim de que seja feita a

devolugao do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meilos

quando se tratar do ultimo més do contrato.

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA ficara responsavel pelo recolhimento de todas as taxas e tributos

existentes, conforme a legislacao vigente.

PARAGRAFO SEXTO

Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido a

CONTRATADA, inclusive como medida cautelar, as importancias correspondentes ao

valor de multas que porventura houverem sido aplicadas a CONTRATADA, e, se for o

caso, da sua publicacao na Imprensa Oficial, bem como das faltas ou débitos a que

porventura tiver dado causa.

PARAGRAFO SETIMO

Na hipotese do atraso no pagamento da nota fiscal, devidamente atestada, o valor

devido pela CONTRATANTE sera atualizado financeiramente até a data do efetivo

pagamento de acordo com a variacao da TR (Taxa de referencia) pro rata die.

Contudo, se o inadimplemento da obrigacao for provocado pela CONTRATADA, a

CONTRATANTE ficara desobrigado de promover tal atualizacao monetaria.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data da

assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta)

meses, nos termos do art. 57. inc. II, da Lei n® 8666/93.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacoes da exclusiva conta e responsabilidade da

CONTRATADA, afora outras nao previstas no presente contrato, mas que por lei Ihe

couberem, as citadas abaixo:

I- Executar os servicos de acordo com o estabelecido neste contrato com seus

anexos e nas legislagdes pertinentes ao objeto, inclusive com as determinacdes da

ANATEL Agencia Nacional de Telecomunicacdes;

II- Indicar preposto para representa-la perante a fiscalizacao e/ou

Administracao, durante a vigéncia do contrato;

III - Assegurar ao CONTRATANTE o repasse dos descontos e reducoes de

tarifas concedidas pelo orgao regulador (ANATEL), sempre que estes forem mais

vantajosos que o Plano de Servicos constante deste contrato, cabendo a

CONTRATADA proceder aos acertos de tarifas, com base na data de vigéncia do Ato

estipulado pela ANATEL;

IV - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito

federal e estadual ou, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as

obrigacdes estabelecidas por regulamentacao da ANATEL, inclusive quanto aos

pregcos praticados;

V - Prestar o servico objeto desta contratacao 24 (vinte o quatro) horas por dia,

7 (sete) dias por semana, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,

salvaguardados os casos de interrupcdes programadas;

VI - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelo CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas, por intermedio do preposto

designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitacao;

VII - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como,

salarios, vale transportes, encargos sociais, fiscais,  trabalhistas,

previdenciarios e de ordem de classe, indenizacdes e quaisquer outras que porventura

existam ou venham a ser criadas e exigidas pela Administracao Publica,

que forem devidas a seus empregados ou prepostos no desempenho dos servicos

objeto do presente contrato, ficando a CONTRATANTE isento de qualquer vinculo

empregaticio com eles:

VIII - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao

CONTRATANTE ou a terceiros em razao de acao ou omissao, dolosa ou culposa, sua

ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagcdes contratuais ou legais

 

 

a que estiver syjeita:

"mg.

Praga Dr.MShM‘ 01 - CT 14.300-035 - Tel. (16) 3761-2514
Site: www.camarabatatai .gov.br - e-mail camarabatatais@camarabatatais.sp.gov .br

M iw?t
FA y



“fit-

/ M # hoo

”3?“ hkfr',\’\

* (¥096t)
<Qiamara fflunicipal ba Estancia Wuristica be igwwfats'

ESTADO DE SAO PAULO \ aact P At * fif‘

 

IX - Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as

obrigacoes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas para

a prestacao do servico;

X - Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,

estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicadas ao objeto do contrato;

Xl - Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou

que se fizerem necessarios, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

do contrato, na forma do paragrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, observando-se o

disposto no paragrafo 2° e seguintes do referido artigo;

XIl - Abster-se de contratar para atuar no contrato empregado que seja conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento de servidores da

CONTRATANTE (art. 3° da Resolugcao n° 07/2005, com a

nova redacao que Ihe foi dada pela Resolucao n° 09.2005 do Conselho Nacional de

Justica);

Xlll - Manter-se, durante a vigéncia do contrato, livre de inscricao no cadastro

de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condicdes andlogas as de

escravidao, instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Portaria n°

5400/2004;

XIV - Nao ser condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as

leis de combate a discriminacao de raca ou de género, ao trabalho infantil ou ao

trabalho escravo, em afronta a previsao dos artigos 1 e 170 da Constituicao Federal de

1988; do artigo 149 do Codigo Penal Brasileiro, do Decreto n° 5.017/2004 (promulga 0

Protocolo de Palermo) e das Convencdes da Organizacao Internacional do Trabalho -

OIT n°: 29 e n° 105;

XV - Corrigir os defeitos de execucao apontados pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO

1 - Disponibilizar um meio de comunicacao (Central de Atendimento) para

contato e registro de ocorréncias sobre o desenvolvimento do servico contratado, com

funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana;

II - A CONTRATADA devera fornecer numero de protocolo para todas as

solicitacdes registradas pela CONTRATANTE na Central de Atendimento.

III - Na hipotese de interrupcao de funcionamento dos servicos, a

CONTRATADA devera providenciara manutencao corretiva no prazo de até 04
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(quatro) horas, contadas a partir do registro da ocorréncia pelo CONTRATANTE;

IV - Na hipotese de interrupcdes por falhas atribuiveis a CONTRATADA, que

nao decorram de caso fortuito ou forca maior, esta concedera a CONTRATANTE um

desconto em sua mensalidade de valor proporcional ao numero de horas ou fracao

minima nao superior a 30 (trinta) minutos consecutivos de interrupcao;

V - 0 periodo de 30 (trinta) minutos acima mencionado sera computado a partir

da sua efetiva comunicacao pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

VI - Os periodos adicionais de interrupcao, ainda que em fracao de 30 (trinta)

minutos, serao considerados, para fins de desconto, como periodos inteiros de 30

(trinta) minutos;

VII - A CONTRATADA podera realizar interrupcées programadas no servico

para possibilitar a manutencao na sua rede e/ou similares, hipotese em que devera

avisar a CONTRATANTE sobre a referida manutencao com antecedéncia minima de 1

(uma) semana;

VIII - Na hipotese acima mencionada, a CONTRATADA concedera a

CONTRATANTE um desconto em sua mensalidade a razao de 1/30 (um trinta avos)

por dia ou fracao superior a 4 (quatro) horas de interrupcao.

IX - A CONTRATADA nao sera obrigada a efetuar o desconto se a interrupcao

ou degradacao do servico ocorrer por motivos de caso fortuito ou de forga maior, ou

culpa exclusiva da CONTRATANTE;

X - A manutencao do servico e do circuito de acesso sera realizada pela

CONTRATADA sem qualquer onus para a CONTRATANTE, incluindo a substituicao

do mesmo em caso de evolucdes tecnologicas.

PARAGRAFO SEGUNDO

Além das obrigacdes acima, a CONTRATADA obriga-se a realizar suas atividades

utilizando profissionais regularmente contratados e especializados, atendendo as

exigéncias de experiéncia e formacao convencionadas cabendo-lhe

total e exclusiva responsabilidade pela conducao e coordenacao das atividades

contratadas, além de atender integralmente a toda a legislacao que rege os negocios

juridicos contratados e que lhe atribua responsabilidades, com énfase na

previdenciaria, trabalhista, tributaria e civel. Obriga-se, também, a reembolsar a

CONTRATANTE de todas as despesas que este tiver decorrentes do:

1 - Reconhecimento judicial da subsidiariedade da CONTRATANTE no

cumprimento das obrigacdes trabalhistas da CONTRATADA;
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II - Reconhecimento judicial de solidariedade da CONTRATANTE no

cumprimento das obrigacdes previdenciarias da CONTRATADA.

III - Indenizacao, inclusive a terceiros em consequéncia de eventuais danos

materiais ou institucionais causados pela CONTRATADA ou seus prepostos,

empregados ou nao, quando da execucao do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO

Sob nenhum pretexto ou nenhuma forma, a menos que haja concordancia do

CONTRATANTE, podera a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade sua

para outrem.

PARAGRAFO QUARTO

As partes poderao, de forma fundamentada, solicitar, entre si, as

providéncias que julgarem necessarias a normal execugcao do contrato, ou a protecao

do patrimonio institucional de uma ou de ambas as partes.

PARAGRAFO QUINTO

A fiscalizacao exercida pela CONTRATANTE nado excluira ou reduzira a

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execucao do objeto

contratual

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacoes da CONTRATANTE, além de outras previstas em lei, as

seguintes:

1 - Disponibilizar infraestrutura (dutos, ponto de energia) necessaria para a

instalacao do cabeamento, modem e acessorios que serao fornecidos pela

CONTRATADA;

II - Disponibilizar equipamento para conectar sua rede de dados ao modem a

ser fornecido pela CONTRATADA;

II - Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que

venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
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III - Registrar as ocorréncias havidas;

IV - Promover o pagamento dos servigcos no prazo e na forma estipulados na

Clausula Quarta.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIGCOS

A

-

execucao das atividades

-

contratuais,

-

em conformidade

-

com

_

as

disposigGes contidas no art. 67 da Lei n° 8666/93 sera acompanhada por um

representante do CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser

oportunamente indicado pela area gestora, a quem cabera:

PARAGRAFO PRIMEIRO

| - Fiscalizar a execucao do presente contrato de modo a que sejam cumpridas

integralmente as condiges constantes de suas clausulas e anexos, inclusive as

referentes a manutengao das condigdes de habilitagao e a observancia das leis e

regulamentos pertinentes;

II - Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestacao dos servicos e

determinar 0 que for necessario a regularizacao de faltas ou defeitos verificados;

III - Dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato.

IV - Acompanhar o prazo de execucao do contrato;

V - Solicitar acréscimos ou supressdes, caso haja necessidade.

PARAGRAFO SEGUNDO

A exercida pela CONTRATANTE ngo excluira ou reduzira

-

a

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execucao do objeto

contratual.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIZAGCAO ADMINISTRATIVA E

CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA sera responsabilizada objetivamente nos ambitos administrativo e

civel pelos atos lesivos previstos na Lei n° 12.846/2013 praticados em seu interesse

ou beneficio, exclusivo ou nao, na forma ali prevista.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Em caso de descumprimento das condicdes estabelecidas neste contrato ou da nao

veracidade das informacdes prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa,
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estara suyjeita as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais previstas em lei:

| - ADVERTENCIA nas hipoteses de execugcao irregular de que ngo resulte

prejuizo para o servico da CONTRATANTE:

II - MULTA nos seguintes casos:

a) Pelo atraso injustificado na execucao do contrato: 0.3% (trés décimos por cento)

ao dia calculada sobre o valor mensal do contrato, limitada a 10% (dez por cento). Se

o atraso ultrapassar o prazo de 03 (trés) dias, caracterizar-se-a a inexecucao total ou

parcial do contrato, conforme o caso

b) Pela inexecucao total ou parcial do contrato - 10% (dez por certo) calculada

sobre o valor total do contrato.

C) Pelo nao cumprimento das obrigacdes estabelecidas na Clausula Sétima: 0.3%

(tres décimos por cento) calculada sobre o valor total do contrato.

d) Pelo descumprimento contratual dos demais casos - 5% (cinco por cento),

calculada sobre o valor do total do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As penalidades somente poderao ser relevadas em razao de

circunstancias excepcionais e as justificativas somente serao aceitas por escrito,

fundamentadas em fatos reais comprovados, a critério da autoridade competente da

CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO

Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a

contar da intimacao do ato, nos termos do art. 109, inciso I, alinea "f, da Lei n°

8666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO

Para calculo da multa sera utilizado o valor da fatura do més em que ocorreu o

descumprimento da clausula contratual.

PARAGRAFO QUARTO

O valor da multa e/ou da publicacao da penalidade de que trata o incise II do caput

desta clausula sera descontado%ra a que fizer jus a CONTRATADA. Nao tendo
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nenhum valor a receber, o valor devera ser recolhido pela CONTRATADA. Caso o
valor nao seja recolhido, os dados serao encaminhados a area competente para
cobranca judicial.

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATANTE aplicara as penalidades previstas no contrato, sem prejuizo das
responsabilidades penal e civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a CONTRATADA a subcontratacao de servicos necessarios a
realizacao do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

Respeitado no que couber o amplo direito de defesa, o presente contrato podera ser
rescindido em conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/63, e
suas alteracoes posteriores nas seguintes formas:

1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, nos casos
enumerados nos incisos 1 a Xll e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93;

II - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

III - Judicial, nos termos da legislacao.

PARAGRAFO UNICO

Na hipotese de rescisao administrativa, sao assequrados a Administracao os direitos
previstos no art. 80 da Lei n° 8666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DISPENSA DE LICITAGAO

O presente contrato é feito nos termos do, Processo 5427, Protocolo 5532/2022, com
fundamento na legislacao em vigor, especialmente a Lei n° 8666/93 e alteracdes posteriores,
principalmente em seu Art. 24, inciso II, além do Codigo de Defesa do Consumidor e Codigo
Civil Brasileiro

Faiin\
Praga Dr. Was! inglon Luis, 0\ CEP 14.300-035 - Tel. (16) 3761-2514
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAGAO

De conformidade com o disposto no art. 61, paragrafo unico, da Lei n° 8666/93, o
presente contrato sera publicado, na forma de extrato, na Imprensa Oficial.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA LEI N° 8.666/93

Fica o presente contrato suyjeito ao efetivo cumprimento de suas clausulas contratuais,
bem como ao regime da Lei n° 8.66693, e suas alteragcdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA NOVACAO

Quaisquer tolerancias entre as partes nao importarao em Novacao de qualquer uma
das clausulas ou condic¢des estatuidas neste contrato, as quais permanecerao
integras.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Batatais - SP competente para
dirimir quaisquer questGes oriundas do presente instrumento, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, apos haverem lido e concordado, as partes assinam o presente
contrato, em 3 (tres) vias de igual teor e forma, para um so efeito legal.

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,
EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022

fl, )of- 4 "

JULIO EDUARDO MARQtJEREfRA
PRES
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Testemunhas:

fu..D

1. Marcos Nunes Santana
Vice Presidente

GAL aw

 

 3. ClaudlNunes Langa
Segundo S crario

Damme
Luisa d Galsfiqumo
Consultora de Vendas Governo
CPF: 986.470.836-87
RG: M7.127.302 SSP/IMG
ALGAR TELECOM S/A
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