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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
MOBILIARIO ESCOLAR, FIRMADOS ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CARLINDA E A EMPRESA 
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob n° 
01.617.905/0001-78, com sede na Avenida Tancredo Neves, s/nº, Carlinda, Estado de 
Mato Grosso, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, Srª. CARMELINDA 
LEAL MARTINES COELHO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 
1165982-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 854.225.171-72, residente e domiciliada na 
Estrada F Comunidade São Francisco, zona rural, município de Carlinda/MT, doravante 
denominada simplesmente Contratante, e, do outro lado, a empresa MILANFLEX 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA sob CNPJ nº 
86.729.324/0002-61 com sede na Avenida V, nº 901-A, Distrito Industrial, no 
município de Cuiabá/MT CEP: 78.098-480, neste ato representada pelo Sr. GILMAR 
FRANCISCO MILAN, portador do RG n.º 760.527-7 SSP/SC e CPF n.° 344.848.171-87, 
doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do 
Edital de Pregão Presencial nº 008/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
1.1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS UNIDADES 

ESCOLARES PERTENCENTES À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT. 

 

ITEM COD DESCRIÇÃO ITEM 
QNT VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 86994 

CODIGO TCE N°: 16488, CONJUNTO ALUNO, CJA – 05B CJA-05 – Mesa: TAMPO 
EM ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, 
injetado na cor VERDE (ver referências), dotado de porcas com flange, com rosca 
métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) 
aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo 
bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 
22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser 
gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado 
no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses 
moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 
16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme 

20  R$337,00   R$6.740,00  
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indicações no projeto). Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca.. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 
(1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-
livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características 
funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser 
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 
tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros 
deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a 
identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 
não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: -  06 
porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica 
M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça 
panela, fenda Phillips. Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque 
de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após 
o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de 
alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto 
polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta 
pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE (ver referências). Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a 
identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 
não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de 
no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). CJA-05 – Cadeira. 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,  
injetados na cor VERDE (ver referências). Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação 
“modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração 
por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado 
em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor VERDE (ver referências). Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus gran 
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O 
assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por 
meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, 
datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-
FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do fabricante do componente. 
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Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado 
por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Quando fabricado 
em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor VERDE (ver referências). Bordos revestidos com 
selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 
9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer 
gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a 
camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: 
O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por 
extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 
(1,9mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação 
do assento em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 
4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado à estrutura 
através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras 
e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor VERDE (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Dimensões,  design e acabamento conforme projeto. Nos moldes 
das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação “modelo FDE-
FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 
horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA (ver referências).  Apresentar juntamente com a 
proposta de preços: Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR 
14006:2008 com Selo do Inmetro,emitidos por laboratório de controle de 
qualidade credenciado pelo INMETRO, conforme Portarias Nº 105 de 06 de março 
de 2012 e Nº 184 de 31 de março de 2015, Certificado ambiental de cadeia de 
custódia do FSC ou CERFLOR em nome do fabricante do mobiliário comprovando a 
procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de 
reflorestamento, Certificado de Cadastro Técnico Federal das atividades 
potencialmente poluidoras em nome da licitante, só será admitida a oferta de 
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, Para a comprovação da qualidade da colagem do laminado de alta 
pressão ao tampo injetado em ABS, o licitante deverá apresentar laudo técnico 
(original ou cópia autenticada), emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro 
na ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios 
de Ensaio e Calibração, Relatório de ensaio de resistência a corrosão das partes 
metálicas em câmara de névoa salina (NBR 8094:83) de no mínimo 300 horas, 
Relatório de ensaio de resistência a Corrosão por exposição à atmosfera úmida 
saturada (NBR 8095:15) – sem alterações exposição mínima 300 horas emitido por 
laboratório credenciado pelo CGERE-INMETRO, Relatório de ensaio da tinta epoxi-
pó aplicada em substrato de base ferrosa com medida de camada de no mínimo 
40 microns (NBR 10443:08), Laudo/ensaio de Determinação Aderência em 
conformidade a NBR 11003:2009, com resultado igual a Y0/X0, elaborado por 
laboratório acreditado pelo Inmetro, Laudo de desempenho do produto de, no 
mínimo, 560 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas, Laudo Ergonômico, emitido por 
Ergonomista, acreditado pela ABERGO, que os produtos atendem à legislação 
vigente conforme norma regulamentadora NR17, instituída pela portaria 3214/78 
do Ministério do Trabalho. Garantia: Declaração registrada em cartório do 
fabricante de 01 ano garantia para defeitos de fabricação 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizado o Pregão Presencial nº 008/2020, nos 
termos da Lei Federal 8.666/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
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3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e 
pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO 
4.1. A vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 
2020. 
 
4.2. O prazo para entrega dos mobiliário escolares é de 30 (trinta) dias contados a partir 
da data emissão da autorização de compra, entrega esta que ocorrerá no município de 
Carlinda/MT. 
4.2.1. Todas as despesas com o carregamento, transporte e descarregamento para a 
entrega dos mobiliários escolares em Carlinda/MT, assim como a montagem dos mesmos 
correrão por conta da contratada. 
 
4.3. O Contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da 
Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 
5.1. O valor global do presente contrato é de R$6.740,00 (seis mil setecentos e 
quarenta reais) 
 
5.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da entrega mobiliário escolar (conjunto aluno CJA-05B CJA-
05) solicitados e emissão da referida Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal 
responsável. 
 
5.3. Nos preços apresentados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas 
relativas aos serviços contratados (tributos, seguros, encargos sociais, etc.). 
 
5.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses 
previstas no Art. 65, e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
 
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, 
previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND expedida pelo INSS e o Certificado de 
Regularidade do FGTS. 

§ 1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste 
ou atualização de valor contratual. 

http://www.carlinda.mt.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

____________________________________________________________________ 
 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 
site: www.carlinda.mt.gov.br 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos do 
orçamento do Município sendo na seguinte dotação orçamentária:  
 
160.07.001.12.361.0018.1014/4490.52.00.00.00 — Equipamentos e Material 
Permanente. Fonte de Recurso 01.01.00.00.00 R$6.740,00 (seis mil setecentos e 
quarenta reais) 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Executar a prestação de serviços nas especificações contidas neste Contrato; 
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 
a prestação de serviços; 
 
c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratado; 
e) Fornecer o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
f) Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo; 
g) Fornecer os serviços contratados conforme solicitação da Secretaria competente; 
 
7.2. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Atestar nas Notas Fiscais/faturas da efetiva prestação de serviços deste Contrato;  
b) Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;  
c) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 
perfeita execução do Contrato; 
d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avançado, após a entrega da Nota Fiscal 
no setor competente; 
e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas; 
c) Declaração de inidoneidade e; 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores. 
 
8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 
cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 
estabelecidas. 
 
8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
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a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 
cláusulas do contrato; 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, por prazo não superior a dois anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas 
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade  
 
que aplicou a penalidade; 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 
8.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 
contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 
 
8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante 
notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, 
sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do art.77 da lei 
8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E DO 
RECEBIMENTO DOS ITENS  
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou 
acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu 
exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
10.2. O objeto da licitação será recebido: 
10.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações. 
 
10.3. Definitivamente: 
10.3.1. Na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos termos 
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contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E 
AOS CASOS OMISSOS 
11.1 Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente 
de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial 
n° 008/2020, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada 
pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas 
mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos 
pagamentos relativos ao equipamento fornecimento fornecidos e aceitos. 
 
13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65, da Lei 
acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta/MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença 
de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 
 

Carlinda – MT, 02 de Março de 2020. 
 

 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CARLINDA 
CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO  

Contratante 
 
 
 
 

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ nº 86.729.324/0002-61 
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