
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 73 REGIAO

CREFITO-7

MINUTA DO CONTRATO

PREGAO ELETR6NICO CREFITO 7 N° 04/2019

CONTRATO CREFITO 7 N° 02/2019

PROCESSO N° 1237119/2019

CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS DE 
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO 
ACERVO PATRIMONIAL DO CONSELHO DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA S^TIMA REGIAO ■ CREFITO 7, DE 
ACORDO COM A LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAgOES, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CREFITO 7 E A EMPRESA EDSON 
LUIS DE LIMA (BAHIA DOCS LTD A), CNPJ: 24.241.403/0001-90.

O CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA T REGIAO, Entidade 
de Fiscalizagao da Profissao de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao Bahia, Lei n° 6.316 - 
de 17 de Dezembro de 1975, com sede na Avenida Tancredo Neves, Edf. Espalana Tower, n° 939, saia 
101, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CNPJ n.° 16.300.642/0001-46, por intermedio de seu 
representante legal, nos termos da Lei 6.316, de 17 de Dezembro de 1975 e conforme Reuniao 
Extraordinaria de Plenario n° 29, de 02/04/2018 (Ata de Tomada de Posse dos Conselheiros Efetivos do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Setima Regiao - Crefito 7, Eleitos para o 
Quadrienenio 2018-2022), neste ato representado pelo seu Presidente, GUSTAVO FERNANDES 
VIEIRA, brasileiro, casado, fisoterapeuta, portador da Carteira de Identidade n.° 77.224.221-6SSP/BA, 
CPF 812.728.395-91, adiante denominado apenas CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
EDSON LUIS DE LIMA (BAHIA DOCS LTDA ), portadora do CNPJ n.° 24.241.403/0001-90, com sede 
na AV SANTO AMARO DE IPITANGA , N° 1471, LOTE 14 E I4a, CEP: 42.717-000, BAIRRO: VIDA 
NOVA, LAURO DE FREITAS/BA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Edson Luis 
de Lima, inscrito (a) no CPF/MF sob o numero 162.594.488-80 e portador (a) da carteira de identidade 
n.° 22.823.315-X, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de prestagao de 
servigos, em conformidade com o que consta do procedimento licitatorio dos autos do Process© N° 
1237119/2019, realizado sob a egide da Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 5.450/2005, no Decreto n° 
3.555/2000, no que couber, na Lei Complementar n° 123/2006, no Decreto n° 6.204/2007 e 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666/1993 com suas posteriores alteragoes e demais normas pertinentes, 
mediante as clausulas e condigoes a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Contratagao de empresa especializada em servigos de arquivamento de documentos.

Os servigos devem incluir guarda e disponibilizagao para consulta dos documentos 
armazenados em caixas-arquivo tipo box simples (370X150X250 mm); inclusao de novas unidades 
de caixas-arquivo tipo box (simples) no acervo sob guarda pelo mesmo valor pactuado. __
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PARAGRAFO PRIMEIRO ■ DA VINCULAQAO
Ficam vinculados a este contrato de prestagao de servigos, independentemente de 

transcrigao, os termos do edital de Pregao Eletronico n° 04/2019 e seus anexos, bem como a 
proposta e os documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAQAO DOS SERVIQOS
As especificagoes do servigo sao as que constam no Edital de Pregao Eletronico 

CREFITO 7 n° 04/2019 e anexos, inclusive Termo de Referenda - Anexo I.

CLAUSULA TERCEIRA - ENTREGA/COLETA
A CONTRATANTE se responsabilizara pela entrega das unidades de caixa tipo box no 

enderego da CONTRATADA.
A Previsao de caixas-arquivo tipo box e a que consta no Edital de Pregao Eletronico n°

04/2019-ANEXO I.

CLAUSULA QUARTA - HORARIO DE ATENDIMENTO
O atendimento as requisigoes do CREFITO 7 devera ocorrer, normalmente nos dias uteis 

(2a a 6a feira), no horario das 08:00 as 17:30 e, excepcionalmente, em caso de extrema urgencia, 
justificada pelo setor demandante, aos sabados e feriados.

clAusula quinta - dot AgAo orqamentAria
As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta Licitagao, correrao a conta da rubrica: Outras 
Pessoas Juridicas - 6.2.2.1.1.01.04.04.022.

clAusula sexta - do PREgo
Pela contratagao de empresa especializada no servigo de arquivamento de documentos, 

envolvendo guarda e consultas fica pactuado os valores abaixo discriminados:

GRUPO01

ServigoItem Valor
unitario por 
caixa tipo tipo box estimadas/ Mensal (C) 

box (A) consultas
estimadas (B)

*1.320 (mil trezentase R$ 858,00 
vinte)

Quantidade de 
caixas Valor AnualValor

(D)

R$ 0,651 Guarda caixas box 
simples (370 x 150 
x 250 mm)

R$ 10.296,00

R$ 216,002 CONSULTA(Entre 
ga de Documentos 
solicitados na sede 
da empresa, ate 
200 caixas por 
entrega). 

**4(quatro) R$ 864,00 R$ 10.368,00
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R$ 4.040,00 R$ 4.040,00R$ 4.040,00 1.320 (mil trezentas e 
vinte)

3 Implantagao 
(Retirada de 
Documentos da 
Empresa Antiga, 
coleta, transporte, 
conferencia, 
cadastramento, 
implantagao dos 
documentos)

R$ 1.722,00Total Estimado Mensal ( Somatorio Itens 1 e 2)
TOTAL ANUAL ESTIMADO (somatorio da coluna C X 12 
meses + Item 03) R$ 20.664,00

R$ 4.040,00TOTAL DE DESPESAS COM IMPLANTA£AO

* Sendo aproximadamente 1.320 (mil, trezentos e vinte) caixas existentes;

** Quantidade de caixas consultadas mensalmente: Em torno de 800(oitocentas) da quantidade total de caixas 
existentes.

Observagao 1: O valor anual estimado para a contratagao e de R$ 24.684,00 (Vinte e Quatro Mil, 
Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais), calculado atraves da soma do valor mensal do contrato e 
despesas com implantagao do referido servigo, na vigencia de 12 meses;

Observagao 2: O valor aqui estimado nao constitui qualquer compromisso para o CREFITO 7, uma 
vez que os servigos serao pagos sobre as caixas efetivamente mantidas sobre guarda e consultadas
- PAGAMENTO SOBRE DEMANDA EFETIVA;

Observagao 3: Os servigos de guarda e consultas foram agrupados em virtude de fazerem parte do 
escopo contratual arquivamento de documentos; outrossim, o agrupamento ocorre visando a 
otimizagao administrativa com o advento de apenas urn contrato.

Observagao 4: Aumento de Caixas Previstas por mes: 10(dez); Aumento de Caixas Previstas por 
ano: 120(cento e vinte).

Observagao 5: O valor referente as consultas deverao estar inclusos o transporte de levar e trazer as 
caixas Box nas dependencias do CREFITO 7.

Observagao 6: Todos os impostos e taxas deverao estar inclusos no prego, inclusive servigos com 
implantagao inicial.

O valor anual estimado da contratagao e de R$ 24.684,00 (Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e 
Oitenta e Quatro Reais).

SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n2 939 S/ 101 - Caminho das Arvores. Satvador/Ba - CEP 41.820.021 
Telefone Fixo Licita^ao: 71-3045-4231 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / licitacao@crefito7.gov.br
Oelegacia em Vitoria da Conquista (BA)
Avenida Juracy Magalhaes, Ediffcio Multipalace Conquista Sul, N°3340, Sala 405, Bairro: Felicia-Vitdria da Conquista/BA - CEP: 45.055-902 Telefax: (77) 
3421-6520



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA REGIAO

CREFITO-7

Observa^ao: O valor aqui estimado nao constitui qualquer compromisso para o Crefito 7 
vez que os serviQos serao pagos sobre as caixas efetivamente mantidas sobre guarda e 
consultadas - PAGAMENTO SOBRE DEMANDA EFETIVA.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

A licitante vencedora ficara obrigada a apresentar garantia contratual no valor de 5% (cinco 
por cento) do valor estimado do contrato, na forma que vier a escolher conforme § 1° do Artigo 56 da 
Lei n° 8.666/93, ate 30 (trinta) dias corridos apos a assinatura deste contrato.

A garantia de que trata o item anterior sera liberada apos o perfeito cumprimento do 
contrato, no prazo de ate 30 (trinta) dias contados apos a data do vencimento do contrato, desde que 
cumpridos todos os seus termos, clausulas e condigoes.

A perda da garantia em favor da CREFITO 7, por inadimplemento das obrigagoes 
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem 
prejuizo das demais sangoes previstas no contrato.

A garantia devera ser integralizada, num prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela 
forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento do volume (do quantitative 
de caixas-arquivo) sob guarda, conforme o § 1° do Artigo 65 da LLC, de modo que corresponda a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato para a guarda do acervo.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA
O prazo contratual tera vigencia de 12 meses, a contar da data da assinatura, prorrogaveis 

por iguais e sucessivos penodos na forma e no limite da legislagao vigente.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE
Os preqos contratuais poderao ser reajustados pelo INPC-IBGE (Indice Nacional de 

Pregos ao Consumidor) ou por outro indice que vier a ser adotado pelo Governo Federal, e que refiita 
a variagao dos custos dos insumos utilizados, observando-se para tanto o interregno de 12 (doze) 
meses da data de apresentagao da proposta, mediante solicitagao da CONTRATADA.

A ausencia de manifestagao da CONTRATADA acerca do reajuste, ate a data da 
formalizagao de eventual prorrogagao contratual, implicara a aceitagao tacita da manutengao dos 
valores praticados, operando-se a preclusao logica do direito ao reajuste.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
O CREFITO 7 efetuara o pagamento ate o 10° (decimo) dia util, apos a entrega e 

recebimento definitive dos produtos objeto desta licitagao, atraves de ordem bancaria, contra qualquer 
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, 
agencia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o credit©, devendo a 
Nota Fiscal/Fatura estardevidamente atestada pelo Setorcompetente do CREFITO 7.

O pagamento somente sera liberado apos o recolhimento de eventuais multas que Ihe 
tenham sido impostas em decorrencia de inadimplencia contratual. Portanto, a criterio do CREFITO 7, 
poderao ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir posstveis despesas com multas, 
indenizagbes ou quaisquer outras de responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhum pagamento sera realizado pelo CREFITO 7 sem que antes seja procedida previa 
e necessaria consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores-SICAF, para comprovagao de 
regularidade da CONTRATADA. Havendo irregularidade, sera concedido o prazo de 30 (trinta) dias 
uteis para regularizagao, sob pena de rescisao.

uma

SEOE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n2 939 S/101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
Telefone Fixo Licitagao: 71-3045-4231 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br// Iicitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitdria da Conquista (BA)
Avenida Juracy Magalhaes, Edificio Multipalace Conquista Sul, N°3340, Sala 405, Bairro: Felicia - Vitoria da Conquista/BA - CEP: 45.055-902 Telefax: (77) 
3421-6521 • »



SERViCO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7^ REGIAO

CREFITO-7

Qualquer erro ou omissao havidos na documentagao fiscal ou na fatura, sera objeto de 
corregao pela CONTRATADA e havera, em decorrencia, suspensao do prazo de pagamento ate que 
o problema seja definitivamente regularizado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DE QUANTIDADE
No interesse do CREFITO 7, o(s) servigo(s) objeto deste Contrato podera(ao) ser 

aumentado(s) ou suprimido(s), ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
Artigo 65, § 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cabera a CONTRATADA:

1 Alem dos compromissos estabelecidos no Edital de Pregao Eletronico n° 04/2019, 
cabera a CONTRATADA:

1.1 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o instrumento contratual, sem previa e 
expressa anuencia do CREFITO 7.

12 Responder por perdas e danos que vier a causar ao CREFITO 7, empregados ou a 
terceiros, em razao de agao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

1.3 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agoes, demandas decorrentes 
de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, 
outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de agoes judiciais de terceiros, que Ihes 
venham a ser exigidas por forga de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

1.4 Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas pela Lei n° 8.666/93, no inciso 
XIII, do Artigo 55, e na IN MARE 05/05.

15 Emitir declaragao formal de responsabilidade sobre o arquivo pertencente ao acervo 
patrimonial do CREFITO 7.

1.6 Assegurar o sigilo das informagoes objeto deste contrato de acordo com:
1.6.1 o Inciso X do Artigo 5° da Constituigao da Republica Federative do Brasil de 1988, 

(...) - “sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenizagao pelo dano material ou moral decorrente de sua violagao

1.6.2 o Artigo 6° da Lei n°8.159 de 8/1/91 - “Fica resguardado o direito de indenizagao 
pelo dano material e ou moral c/ecorrenfe da violagao do sigilo, sem prejuizo das agoes penal, civil e 
administrativa." e com o §1° do Artigo 23 - “Os documentos cuja divulgagao ponha em risco a 
seguranga da sociedade e do Estado, bem como aqueies necessarios ao resguardo da invioiabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas sao originalmente sigilosos".

1.6.3o Artigo 2° da Lei ne11.111 de 5/5/2005 - “O acesso aos documentos publicos de 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral sera ressaivado exclusivamente nas hipoteses 
em que o sigilo seja ou permanega imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado, nos 
termos do disposto na parte final do inciso XXXIII do caput do art.5° da Constituigao Federal’’.

1.7Liberar o acesso as dependencias da empresa onde encontram-se guardados o 
arquivo pertencente ao acervo patrimonial do CREFITO 7, objeto deste pregao, aos representantes 
designados pela CONTRATANTE.

1.8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREFITO 7, bem como 
atender prontamente as reclamagoes que Ihe forem apresentadas, relacionadas com a execugao do
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Contrato.
1.9 Aceitar, nas mesmas condisoes contratuais, os acrescimos ou supressoes dentro dos 

limites previstos no paragrafo 1° do Artigo 65, da Lei n° 8.666/93, podendo a supressao exceder tal 
limite, nos termos do paragrafo 2°, inciso II do mesmo artigo, conforme redagao introduzida pela Lei 
n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

1.10 Manter durante a execugao do Contrato todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas.

Cabera ao CREFITO 7:

1. Fornecer a CONTFRATADA todas as informagdes, esclarecimentos, documentos e 
demais condigoes necessarias a execugao do Contrato, inclusive relagao do arquivo.

2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades 
constatadas na execugao do Contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

3. Efetuar o pagamento correspondents ao servigo executado pela CONTRATADA, na
forma pactuada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO

O Contrato resultants da presente Licitagao podera ser rescindido de conformidade com o 
disposto nos Arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

Na hipdtese de ocorrer a sua rescisao administrativa, formalizada conforme o paragrafo 
1°, Artigo 79, Lei n° 8.666/93, a CONTIRATANTE sao assegurados os direitos previstos no Artigo 80 
do aludido diploma legal.

Ocorrendo a rescisao do Contrato por razoes de interesse da Administragao, a 
CONTRATADA sera ressarcida pelos prejuizos sofridos, regularmente comprovados, em 
conformidade com o Artigo 79, Paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PROIBigOES

Os servigos especificados neste Contrato nao excluem outros similares que porventura se 
fagam necessaries para a boa execugao dos mesmos.

E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a vigencia do Contrato, a 
contratagao de empregado pertencente ao quadra de pessoal do CREFITO 7.

A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do Contrato, salvo 
se houver previa autorizagao da Administragao do CREFITO 7.

E vedada a subcontratagao de outra empresa para a execugao dos servigos objeto do 
Contrato, em parte ou no todo, salvo nos casos apresentados e autorizados pelo CREFITO 7.

CLAUSULA DE=CIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

A execugao do instrumento contratual devera ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante do CREFITO 7, designado nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DE=CIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
Ficara impedida de contratar com a Uniao e sera descredenciada no SICAF, pelo prazo 

de ate 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominagdes legais e de
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multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para a contratapao, a licitante que:
- nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; deixar de entregar documentapao exigida no Edital; apresentar documentapao falsa; nao 
mantiver a proposta; fizer declarapao falsa; e cometer fraude fiscal.

Pela inexecupao total ou parcial do objeto do contrato, podera a Administrapao do 
CREFITO 7, garantida a previa defesa , aplicar a Contratada as seguintes penalidades:

- multa moratoria de 0,25 % (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso nao 
justificado, ate o 5°(quinto) dia, e a partir do 6°(sexto) dia, 0,5%(meio por cento), contados desde o 
1°(primeiro) dia de atraso, a ser calculada sobre o valor total do item nao fornecido, ate o limite de 
5%(cinco por cento) - a justificativa para eventual atraso, nao se aplicando a multa referida no 
anteriormente, so sera considerada em casos fortuitos ou de forpa maior, devendo ser apresentada 
por escrito - na hipotese da nao aceitapao da justificativa do atraso, o valor das multas sera deduzido 
da importancia a ser paga ao fornecedor.

- Advertencia;
- multa compensatoria de 5%(cinco por cento) a ser calculada sobre o valor total da 

proposta, no caso de ocorrer a rescisao do Contrato, por sua culpa, sem prejuizo das demais 
sanpoes - nesta hipdtese, apos apurapao efetuada, e nao ocorrendo o pagamento perante ao 
CREFITO 7, o valor da multa aplicada sera cobrada judicialmente.

Caracterizada a formal recusa a contratapao, podera o CREFITO 7, a seu exclusive juizo, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificapao, para que manifestem interesse na 
contratapao, em igual prazo e atendidas todas as condipoes editalicias para o fornecimento do objeto 
ou entao cancelar o item.

Da sanpao aplicada cabera recurso, no respective process©, no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis, a contar da notificapao, a autoridade superior aquela que aplicou a sanpao.

A autoridade competente podera, motivadamente e presentes razoes de interesse 
publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS

Correra por conta da CONTRATADA todo e qualquer pagamento relative a encargos 
trabalhistas, previdenciarios, fiscal, comercial, decorrentes da execupao deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO ANTINEPOTISMO

£ vedado a utilizapao, na execupao dos servipos, de empregado que seja familiar de agente 
publico ocupante de cargo em comissao ou funpao de confianpa no orgao Contratante, nos termos do 
artigo V do Decreto n° 7.203, de 2010 e/ou servidor pertencente ao quadra de pessoal da 
Contratante, ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSigOES GERAIS

Os servipos contratados, objetos deste Contrato, nao geram vinculo empregaticio entre os 
prepostos da CONTRATADA e a CONTRATANTE ou quaisquer direitos ou obrigapoes trabalhistas, 
previdenciarias ou securitarias.

A CONTRATADA e pessoal e diretamente responsavel pelo cumprimento de todas as 
obrigapoes trabalhistas dos empregados que colocar na execupao dos servipos contratados, quer de 
natureza previdenciaria, jundica ou administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA ■ DO FORO
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7^ REGIAO

CREFITO-7

Elegem as partes, de comum acordo, o Foro da Circunscrigao da Justiga Federal, Segao 
Judiciaria de Salvador, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer duvida ou controversias oriundas desta licitagao, que nao puderem ser solucionadas 
administrativamente. E, por estarem as partes inteiramente de acordo com as condlgoes aqui 
estlpuladas, lavram o presente Contrato em 03 (tres) vias de igual teor e para o mesmo efelto que, 
lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e testemunhas a tudo presentes.

Salvador - BA, 23 de maio de 2019.

CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TEFtftPIA OCUPACIONAL DA SETIMA REGIAO - CREFITO 7

£
EMPRESA EDSON LUIS DE LIMA (BAHIA DOCS LIDA) 

CNPJ: 24.241.403/0001-90.

CNPJ:24.241.403/0001^
EDSON LUIS DE LIMA-ME

Av. Santo Amaro de ipitanga, n° 04159, GP. 03 a 04 
Capelao-CEP: 42.700-000
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