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FoRDIAcAo DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS PARA EVENTUAL AQUISICA0
PIATERIAL PERDIANENTE

1. INrnoouqAo

1.1. A lei no 10.520102, que institui a licitagSo na modalidade pregdo, estabelece, em seu art.
3o, que a definigdo precisa, suficiente e clara do objeto por meio de Termo de Refer6ncia
constitui fase preparat6ria do Preg6o.

1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necess6rios e suficiente
para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas informagdes apresentadas no
Procedimento Administrativo n' 7 1212015.

1.3. A contratag6o pretendida poder6 observar, ainda, o disposto nas Resolug6es TP no

02612006 e 03512006, que instituem, respectivamente, a licitagdo na modalidade pregSo e o
sistema de registro de pregos no 6mbito desta Corte de Justiga.

1.4, O objeto deste TR ser6 adquirido pelo sistema de registro de pregos que consiste em um
arquivo de pregos de bens e servigos selecionados mediante licita96o, utiliz6veis, sempre que
necess6rio, pela Administraqdo.

2, On.lnro

2.1. O presente instrumento tem por objeto a formagdo de Sistema de Registro de Pregos
para eventual aquisigdo de material permanente - Descanso para pds, Carro de carga dobr6vel
e Carro de carga em tela, visando atender as necessidades do Poder Judici6rio do Estado de
Roraima.

2.2. Para fins de adequagdo ao disposto na lei n" 10.520/02, consideram-se os bens em tela
como comuns, ou seja, aqueles cujos padr6es de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificag6es usuais no mercado.

3. FrNAr,rp,c.oE/JusrrFrcATrvA

3.1. Os itens que compordo a ata de registro de pregos servirEo de apoio logistico irs

atividades administrativas e jurisdicionais desta Corte.

3.2. Tendo em vista as informagdes constantes do Procedimento Administrativo no

387512009 (insalubridade, periculosidade e penosidade), a aquisigSo de descanso para p6s

visa proporcionar aos servidores melhoria da condigdo postural e eliminagdo/redugSo de

desconforto nos membros inferiores e para que este Tribunal possa atuar preventiva e

corretivamente no ambiente de trabalho, contribuindo assim para o desenvolvimento de um
ambiente adequado e ergon6mico, evitando e/ou prevenindo doengas ocupacionais e

promovendo a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos magistrados e servidores desta

Corte.
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3.3. 'A aquisigSo de carro de carga dobrivel visa contribuir com a saride dos servidores

envolvidos com as atividades de distribuigdo dos processos.

1.4. A aquisigSo de Carro de carga em tela visa assegurar maior seguranga no transporte

dos equipamentos de inform6tica.

4. EsprcIrtcAqAo Do Os.Inro

4.1. O objeto dever6 estar em conformidade com as especificag6es constantes deste

instrumento.

4.2. Os itens que compordo a futura Ata, bem como suas especificag6es e respectivos

quantitativos, encontram-se previstos na tabela abaixo:

4.3. Todos os produtos citados neste Termo de Refer6ncia deverSo ser novos e entregues
devidamente embalado de modo a protegO-los de qualquer dano eventual de

manuseio/transporte, estando o FORNECEDOR obrigado a substitui-lo caso ocorram tais
danos.

4.4. Ser6o rejeitados os itens que nio atendam aos requisitos constantes nas especificagdes
deste instrumento.

4.5. A exist6ncia de pregos registrados n6o obriga a AdministragSo a firmar contratag6es que
deles poderSo advir, cabendo, contudo, na hip6tese de opgSo por outro meio de contratagdo,
assegurar ao benefici6rio do registro prefer6ncia em igualdade de condig6es.

4.6. Os pedidos, caso necess6rios, ser6o realizados preferencialmente de forma trimestral.

Descanso para p6s, confeccionado em chapa de ago de pelo menos 1,2

mm de espessura, com dimensdes totais de 45 a 46 cm de largura, 30 a 3l
cm de profundidade e22 a24 cm de altura, com regulagem de 8 posigdes e

com superficie de apoio dos p6s com revestimento anti derrapante e em

conformidade com a NR 17.

Carro de carga dobrivel, capacidade minima de 100 kg. Com el6stico de

no minimo 1,5 metro para fixagEo da carga, em aluminio, com 02 rodas.

Carro de carga em tela, com meia lateral dobr6vel, assoalho em chapa,

composto de 04 rodizios, sendo 02 girat6rios e 02 fixos, com capacidade

de carga de atd 500 kg, com garantia minima de 0l (um ) ano, composto

com as seguintes medidas:
a) comprimento: 1200 mm;
b) largura: 650 mm; e
c) altura: minimo 650 mm e m6ximo 700 mm.
Cor: a definir, podendo ser verde, azul ottcinza.

ITEM Esrncrrrclg.4,o UNo. Qro.

01 Und. 1000

02 Und. 30

り
，
Ａ
υ Und 10
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5. Pnazos E LocALDE ENTREGA

Q

5.1. O prazo de vig6ncia da Ata serii de 12 (doze) meses, contados da data de

publicagdo.

5.2. O prazo de entrega ser6 de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da Nota
de Empenho.

5.3. O objeto deverd ser entregue juntamente com a Nota Fiscal na Seg6o de Gestflo de

Bens M6veis, situada na Praga do Centro Civico, n.o 296, Boa Vista - RR, nesta Capital, CEP:

69.301-380, no horirio de expediente (08h ns 14h). Contatos (95) 3198-2839 e (95) 3198-
2840 e e-mail: patrimonio@tjrrjus.br.

5.3.1. Eventual mudanga no enderego de entrega dos materiais ser6 informada pr6via e

oportunamente ao FORNECEDOR, sem que acarrete 6nus ao CONTRATANTE.

5.4. Antes da entrega do material deverd ocorrer o Agendamento Pr6vio. Os custos gerados

referentes as tentativas de entregas n6o agendadas previamente, correrdo por conta do

FORNECEDOR. O agendamento deverb ser realizados atrav6s dos contatos mencionados no

item 5.3.

6. OnqarrrnNToEsrIMADo

6.1. Com base na cotagdo de pregos constante do Procedimento Administrativo no 71212015,

estima-se que o valor global da contratagSo em tela serii de R$ 168.562,60 (cento e sessenta e

oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme planilha de

orgamento detalhado abaixo :

6.2. Objeto serS custeado atrav6s do Programa de Trabalho no 12.101 .02.061.0003.2337 -
ApreciagSo e Julgamento de Feitos, pela Rubrica item no 3.3 .90.52 material permanente.

6.3. O prego deverii abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como

quaisquer atividades ou insumos necess6rios d execugSo do objeto, mesmo quando ndo

""pr.irarn.nte 
indicados, n6o cabendo, posteriormente, quaisquer acr6scimos previsiveis.

7. Onnrcac0ns

7.1. Durante a vig6ncia da Ata, o FORNECEDOR dever6:

a) manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o periodo de vig6ncia da

Ata, p-u..p."rent6-lo administrativamente sempre que for necess6rio, o qual dever6

ser indicado mediante declaragSo onde dever6 constar o nome completo, no do CPF e

ｒ
ヽ

PLANILⅡA DE ORcAⅣIENTO DETALHApO

Item Descrigflo Und. Qtd.
Valor Unitttrio

(RS〕

Valor Total

fRS〕

Ol Descanso para P6s Und. 1000 146,54 146.540,00

02 Carro de Carga Dobrivel Und. 30 235,98 7.079,40
Ａ
Ｕ Carro de Carga em Tela Und. 10 1.494,32 14.943,20

Valor Global eS 168.562,60

ヘ
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do documento de identidade, al6m dos dados relacionados d sua qualificagSo
profissional, bem como ntmero telef6nico para contato e, quando houver, enderego

de e-mail;

b) o Preposto dever6 estar apto a esclarecer as questSes relacionadas as faturas e outras
quest6es referentes ao objeto;

c) respeitar rigorosamente as especihcagdes contidas na tabela constante do rtem 4.2,
quando do fornecimento do objeto;

d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12,13,18 e26 do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

e) manter, durante a vig6ncia da Ata, as condig6es de habilitagSo exigidas na licitagdo,
devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveni€ncia de fato impeditivo da
manutengSo dessas condig6es;

D respeitar as nornas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso irs

dependOncias do TJRR;

g) cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condig6es estabelecidas neste
instrumento e no edital; e

h) responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos bens, n6o excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade afrscalizagdo ou o acompanhamento do Tribunal.

7.2. 56o expressamente vedadas ao FORNECEDOR:

a) a veiculagdo de publicidade acerca da contratagdo, salvo se houver pr6via
autorizaqdo do C ONTRATANTE ;

b) a subcontratagdoparaexecugSo do objeto; e

c) a contratagSo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vig6ncia da Ata.

7.3. Durante a execugdo do objeto, o CONTRATANTE deverii proceder conforme os casos
abaixo:

a) prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo FORNECEDOR ou por seu preposto;

b) efetuar o pagamento devido pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas as
formalidades e exig6ncias contratuais;

c) comunicar oficialmente ao FORNECEDOR quaisquer falhas verificadas nos bens
fornecidos;

d) nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalizaqdo e o acompanhamento da
entrega dos bens. Tal fiscalizagio ndo exclui nem reduz as responsabilidades do
FORNECEDOR em relagdo ao acordado; e

e) rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos materiais que
estiverem em desacordo com as especificagdes apresentadas no item 4.2. Para que
esta rejeigSo seja considerada v6lida, bastar6 a comprovagSo de envio de notificagdo
escrita ao preposto do FORNECEDOR.
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8.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo ser6o exercidos por um representante

Administraglo especialmente designado pela Secretaria Demandante.

8.2. Quanto ao procedimento interno de solicitagdo de aquisigdo de bens registrados em Ata
de Registro de Pregos, deve ser observado o "Manual de Procedimentos - Compras e

Contratag6es", Tribunal de Justiga do Estado de Roraima, lu Edigdo Ano-2014 (ResolugSo

Tribunal Pleno, No 57, de 10 de dezembro de 2014).

8.3. Autorizada a aquisigSo e expedida a Nota de Empenho, a mesma ser6 encaminhada ao

FORNECEDOR por carta com aviso de recebimento, fax, e-mail ou por qualquer outro meio

capazde registrar o recebimento, a fim de possibilitar a contagem dos prazos.

8.4. A entrega dos materiais ser6 acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal, especialmente

designado para esse fim, permitida a assist6ncia de terceiros.

8.5. O recebimento provis6rio serii realizado em at6 01 (um) dia ftil, da data de entrega dos

materiais, mediante recibo, n6o configurando aceite.

8.6. O recebimento do objeto sefitrealizado pelo Fiscal, ap6s verificaqdo da sua qualidade e

quantidade, devendo ser observadas as especificag6es apresentadas na tabela constante no

item 4.2.

8.7. Caso seja constatada a ocorr6ncia de vicio do material, ou que este esteja em desacordo

com as especificag6es constantes deste instrumento, o FORNECEDOR ser6 convocado para

substitui-lo no prazo m6ximo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciCncia de sua

convocag6o pelo CONTRATANTE, ou demonstrar a improced6ncia da recusa, no prazo

miiximo de 05 (cinco) dias irteis.

g.g. Depois de comprovada a adequagdo do objeto ao contrato e observado o disposto no

art. 69 da Lei n 8.666193, ser6 efetuado o recebimento definitivo, atravds de termo pr6prio,

que ser6 emitido no prazo m6ximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provis6rio.

g.9. Quando as aquisig6es ultrapassarem o montante previsto na alinea "a", do inciso II, do

art.23 da Lei n" g.ee6lgl, o, ..""bi-entos provis6rio e definitivo dos m6veis serSo realizado

pelo Fiscal em conjunto com a Comissdo de Recebimento e AvaliagSo de Material - CRAM'

9. Pa,ca'urcNro

9.1. No ato de entrega do objeto, o FORNECEDOR deve apresentar documento fiscal

v6lido, detalhado, correspondente ao fornecimento'

g.2. Ao Fiscal cabetba atestagdo da fatura referente ao fomecimento'

9.3. Sendo identificada cobranga indevida na Nota Fiscal, a FISCALIZAQAO poder6, a seu

crit6rio, fazer a glosa dos valoris indevidos, ou solicitar formalmente ao FORNECEDOR a

reapresentagao da Nota Fiscal, devidamente corrigida' Nesse caso, a contagem do ptazo para

pagamento ser6 reiniciada a partir da nova emissSo'

g.4. caso seja identificada cobranga indevida ap6s o pagamento 
-da 

Nota Fiscal' a

i'riceiiZe{ho comunicar6 formalmente os fatos ao F6RNECED6R a fim de que seja

feita a devolugdo do valor correspondente'
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9.5. O pagamento ser6 realizado em no m6ximo 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do objeto, por meio de ordem banc6ria, creditada na conta corrente do

FORNECEDOR.

9.6. Nos termos do art. 5o, $3o da Lei n' 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem prejuizo do que

dispde o seu par6grafo rinico, deverdo ser efetuados no prazo de at6 05 (cinco) dias riteis,
contados da apresentagdo da fatura.

9.7. O CONTRATANTE poder6 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo FORNECEDOR.

9.8. Quando da ocorr6ncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administrag6o, o valor devido dever6 ser acrescido de at:ualizaqdo financeira, e sua
apuragdo se far6 desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serSo calculados d taxa de 6%o (seis por cento) ao ano, mediante aplicagSo das
seguintes f6rmulas:

I = (T)V100)
365

EM=IxNxVP
I: indice de atualizaqdo financeira
TX : Percentual da taxa de juros de mora anual
EM: Encargos Morat6rios devidos
N: Nrimero de dias entre a data previstapara o pagamento e a do efetivo
pagamento
VP : Valor da PrestagSo em atraso

9.9. Na hip6tese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instrufdos com as justificativas e motivos, e ser submetidos d apreciagdo da
Secretaria-Geral desta Corte, que adotarri as provid6ncias para verificar se 6 ou ndo caso de
apuragSo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu
causa.

10. AlrrnaeAo E RrscrsAo DA ArA

10.1. Os pregos registrados em ata poderdo ser revistos observadas, dentre outras hip6teses:

a) alteragSo da politica econdmica do Pais que resulte reflexos nos pregos registrados;

b) em decorr0ncia de eventual aumento ou redugSo dos pregos praticados no mercado; e

c) por forga de situag6es imprevisiveis que produzam reflexos nos pregos de mercado.

10.2. Quando o prego registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego
praticado no mercado, caberd ao 6196o gestor:

a) convocar o FORNECEDOR visando a negociagio para redugdo de pregos e sua
adequaqSo ao praticado no mercado; e

b) frustrada a negociagSo, liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido.

10.3. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o detentor da
Ata requerer o cancelamento do registro, o TJRR poder6 liber6-lo do compromisso assumido,
sem aplicagSo de penalidades, desde que a comunicagdo o.orru u.rt". do pedido de
fornecimento e forem aceitas as justificativas nos moldes do disposto no pardgrafo rinico do
art.26, da Resolugio TP n'035/2006.

⌒
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10.4. Os fatos decorrentes de situag6es imprevisiveis que resultem no impedimento de
contratar ao prego registrado, deverSo estar devidamente comprovados no processo que der
origem d an6lise da revis6o, sob pena de obstaculizar a alteragdo do prego objeto de registro.

10.5. Os pregos registrados poderdo ser cancelados pela Administragdo, por decisSo
fundamentada, observadas as regras constantes da Resolugdo TP n" 03512006, pondo fim ds
obrigag6es assumidas pelo FORNECEDOR, fazendo desaparecer a expectativa de direito de
contratar com o Tribunal nas condig6es pactuadas.

10.6. O cancelamento do prego registrado em Ata observar6 as regras atinentes ao
desfazimento dos contratos em geral, especialmente quanto ao oferecimento do contradit6rio
e da ampla defesa, somente podendo ser cancelado nas hip6teses previstas no art. 35 da
Resolugdo TP no 03512006.

10.7. Na forma dos arts. 37 a 39 da Resolugdo TP n" 035/2006, o Sistema de Registro de
Pregos poder6 ser revogado em razdo da superveni€ncia de interesse priblico ou invalidado
quando houver o reconhecimento de alguma ilegalidade, devendo estar tudo devidamente
justificado nos autos.

11. PpxalrDADES

11.1. Com fundamento no art. 7" da Lei no 10.520102, frcard impedida de licitar com o
Tribunal de Justiga do Estado de Roraima e ser6 descredenciada do cadastro de fornecedores
do CONTRATANTE, pelo prazo de atd 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuizo das demais cominag6es legais, a CONTRATADA que:

a) apresentar documentagSo falsa;

b) fraudar na execugSo do contrato;

c) comportar-se de modo inid6neo;

d) cometer fraude fiscal; e

e) frzer declaragdo falsa.

11.2. Paru fins do disposto na alinea 'oc" do item anterior, reputar-se-Eo inid6neos atos tais
como os descritos nos artigos 89 a 98, da Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos.

11.3. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n' 8.666193, ser6o calculadas na forma
abaixo estabelecida:

a) a multa morat6ria, prevista no art. 86 da Lei no 8.666193, ser6 calculada no percentual
de0,3o/o (tr6s d6cimos por cento) sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, at6
o limite de 30 (trinta) dias;

b) multa de l0%o (dez por cento) com acr6scimo de 0,l3yo (treze ddcimos por cento) ao
dia, incidente a partir do 31" (trig6simo primeiro) dia, sobre o valor do item em atraso,
na hip6tese de atraso por periodo superior ao previsto na alinea "a", limitado em at6 60
(sessenta) dias;

c) multa de l0% (dez por cento) sobre o valor correspondente aos itens, desde que
caracterizada a inexecugdo parcial; e

〆I
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d) multa de l5Yo (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecugSo

total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da cobranga de multa morat6ria nos termos

previstos nas alineas acima.

11.4. As multas previstas neste instrumento, que sdo independentes e acumul6veis, poderdo

ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela AdministragSo, que n6o poderSo

ser superiores ao valor contratado.

11.5. Toda penalidade aplicada ser6 registrada no SICAF e no cadastro de fornecedores do

TJRR.

12. DtsrosIqOES FrN.q.rs

l7,.l. A definigdo de qual licitante serS o vencedor se darii pelo crit6rio do menor prego.

12.2. O objeto poder6 ser adjudicado a mais de uma pessoa juridica, caso se opte pela

separagSo dos itens em lotes.

12.3. A Secretaria Geral decidir6 os casos omissos.

Boa Vista, 06 de maio de 2015. 
,^

Henrique de Melo Tavares
Chefe da Seg6o de Projetos Administrativos
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ANEXO II

PREGAO ELET RONIC0 025/2015,realizado no dia 18/06/2015,ユ s10h00min.Proccsso n°

2015/712.

RAZÅO SOcIAL:
N6MERO DO CNPJ:
ENDEREcO COMPLETO COM CEP:
FoNE/FAX/CELULAR:
BANCO/NOMEEN.DA AGЁ NCIA/CONTA CORRENTE
LocAL E DATA

NOME E ASSINATTIRA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: 1. O valor unitdrio de cada item n6o poderi exceder o valor unitdrio mdximo fixado neste
Anexo.

2. No caso de diverg6ncia entre os valores unitirios e os valores totais, prevalecerflo os
prrmerros.

ノ⌒
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OBJETO: Formagf,o de Registro de Pregos para aquisigf,o eventual de material permanente.

1

Descanso para P6s, e demais
especificag6es conforme
Termo de Refer6ncia n.o

4712015 (Anexo I).
MARCA:

Und. 1.000 RS 146,54
R$

146.540,00

2

Carro de Carga Dobr6vel, e

demais especificag6es
conforme Termo de
Refer6ncia n." 4712015
(Anexo l).
MARCA:

Und. 30 RS 235,98
R$

7.079,40

り
，

Carro de Carga em Tela, e

demais especificag6es
conforme Termo de
Refer6ncia n." 4712015
(Anexo I).
MARCA:

Und. 10
R$

1.494,32

RS
14.943,20

DE PREcOS DETALHADA,APOS O

GRIIP0 01

ITEⅣI ESPECIFICAcA0 UND QTD
VALOR
UNIT。

(RS)

VALOR
IINIT.
融 X
(RS)

VALOR
TOTAL
(RS)

VALO
R

TOTA
L

MAX.

`RSヽ

VALOR TOTAL PIAXIPIO DO GRUP0 01
RS

168.562,60



ANEXO III

Mmure DE ATA DE REGISTRo DE PREQoS N." 000/2015

PRocES so N ;20i7. 5rll tz
pRecAo N" 025/2015

Aos dias do m6s de junho de 2015, no TRrruNaL DE JusrICA Do EsrADo DE RoRAIMA,
situado na Praga do Centro Civico, sem nfmero, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas sob o n.o 34.812.66910001-08, nos termos da Resolugio03512006, do art. 15 da

Lei Federal 8.666193 e do Decreto n.o 7.89212013, observadas, ainda, as demais normas legais

aplic6veis, sdo registrados pregos para eventual aquisigSo de material de permanente, visando
atender as necessidades do Poder Judici6rio do Estado de Roraima, nas quantidades e especificagSes

do quadro abaixo, de acordo com a ordem de classificagSo alcangada pela(s) empresa(s), observadas as

condigSes constantes do Edital do PregSo Eletr6nico n." 02512015, dos anexos e da proposta
apresentada pelo(s) fornecedor(es), as quais passam a integrar para todos os efeitos esta Ata,
independentemente de transcrigio. O presente registro de pregos terrl vig€ncia de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de sua publicagSo.

BRiINo CAMPoS FuRueu
SecnrrAp.to DE GESTAo AoutNtstRauva EMPRESA

⌒

ヘ

EPIPRESA:

ΞNPJ:

ENDEREcO COMPLETO:

回 PRESENTANTE:

rELEFONE: E―MAIL:

PRAZO DE ENTttGA:

GRUP0 01

ITEⅣl QUANT UND ⅣIARCA DESCRIcA0 PREcO
IIINITARIO RS

1 1.000 Und.
Descanso para P6s, e demais especificagdes
:onforme Termo de Refer6ncian.o 47/2015
lAnexo I).

つ
ろ 30 Und.

Carro de Carga Dobr6vel, e demais
:specificagOes conforme Termo de Refer6ncia
t'4712015 (Anexo I).

10 Und.
Carro de Carga em Tela, e demais
:specificagdes conforme Termo de Refer6ncia
t" 4712015 (Anexo I).

砒ょ漉響。
MatriCula 3011693


