
ALTOtAÇÃO E C O N SO IJ® A ^Â d<x5ffrffcA fB kt ©A KÍCIEDADE; 
SERVAM -  SERVf<X>S 1>E ASSESSORIA LID A .

ENIO N N TQ , c a s ^  sob o n^im e de
C(Hnu]á]ãk> Paiciíd áfr ioasddo o n  Tmiiuitéî SP 
aos 2 9 /Í l/1 9 ^  coEtfador devki^neiâe msczito no 
GRC/a» sob o n.* 1^051848/0-4, pwtador do 
C^FiMF de a* iS 7  32S6.m-GG e do RG de a ” 
1.252.6?3/SSIVSP, fK ^ente e domiciliado nesta 
c i d ^  de à Riia Oii^n» Figudra, 89 -
Apto. 7 4 - Centro-lOEP: 12K120-140;

AMA MARIA UE CARVAUSO PINTO, brasUeira, 
casada sob o  Ccmauidião Pardal de B^is,
nascida em Santó A ^ m o  <k> P in l^S P  aos 
28/tl/19b2, ooffltedbEa devidamente inscrita no 
CRC/SP sob o a*  |SPI40ft58/G-0, portadora do 

, CPF/MF âo a* 0 « ^^ .O 98-79  e do RG de a®
15.365.?23-6i^|%^/lliP, lesídeste e ^nnidliada nesta 

‘ i d ^ d e  de Tadndé/liF à Rua Urbano Figueira, 89 -
j  Apto. 74 -  C<artro -  CBP: 12CGO-140;
i  i

FAMANE lAPiSiO^ t»ariirira, solteira, mak», 
nasdda em das Cruzes/SP aos 25/0S/1973,
ccmS^cua devidanKãite inscrita no CRC sob o a °  
lSK^f4843^-4, pmtadora do CPF/MF de a® 
183.816.358-1& e  do RG de a® 24.75I.529-2/SSP/SP, 
reridente e  dcnmi^ada na cidade de 
]^ndanK»ifaaB^d>a^ jt Ibia João Carlos Teixeira 
Salgado, 3 ^  -  Alto do Gtrdo«> -  CEP: 12420-510.

Únicos sócios da sociedade SERVAM -  SERVIÇOS M  jy ^ l^ O R lA  LTDA., com 
sede na Rua Cd. Marcondes de Kbtttos, 35 -  S i^  310 - Centro -  TaubatdSP -  CEP: 
12010-100, r^j^ibrada na Junta Com vdal (to EsUdo de SSo Pado sob o NIRE

MARCELO MiYAOUi
Am IMb AiSmMitmVvo



35218803159 em 22/01/2004 e inscâti áoJCNBJ s<y p  Ik* 04.408.435/0001-20, resolvem, 
assim, aherar e co i^ lidar o contrato sodal, tneoiante as dáusjlas e itmis s^ in te s :

1.‘) Dar nova redação à Cláusula. T^^peira cp títn ^  jta|M  (^e passará a Ter a s^uinte
redação: A sociedade tem pw  c^9elo«a sâjyiços c o n ta is , prestação de
serviços p m ste  as r^)artições p ^ ic a ^  noS teilims do bl° 25, do Decreto-Lei n.** 
9295/46, combinado ctMn a Resolução O C  n.® 868/99.

2.*) A r^Kmsabilidade técnica pela execução dos serviçc» profissionais {«'«atados mia 
sociedade, de acor<k> oom  os o b ^ v o s  sodais, estará a cargo de todos os sódos, ctm fon^^aF/íEg^ 
artigo n.“ 25 do Decreto-Lei n.® 9295/46.

3 .*) A v i ^  das modificações ora justadas, consofida-se o «mtrato sodal, com a 
redação:

Q

■ « • C -

P, “̂ «CCito v'bji

PRIMEIRA A sociedade gira sob o amue emt{»esarial SERVAM- 
SERVIÇOS DE A S^SSO R IA  LTDA.

SEGUNDA

12010- 100.

A sodedade tem sede na Rua Cd. Marcondes de 
Mattos, 35 -  Sala 310 — Centro -  Tatd>até/SP -  CEP:

TERCEIRA A sociedade tem por olifâivo a prestação de soviços 
ccmtábds^ red ação  &  serviços p lan te  as repartições 

páblicas^, nos texmos do artigo bl® 25, do Deoeto-Lei n.^ 9295/46, combinado com a 
Resolução CFC m® 868/99.

P arág ra^  ÚnkoZvOS sócios declaram que a  soçkdade atividade economicamente 
orgmiizada, sendo assim, uim  sociedade mr^nesmial nos le rB ^  dos mtigos 966 e 982 do 
Código Civil.

QÜARTA O ctqátal sodal é  de R$ 10.000,00 (Dezs mil reais) 
dividido em 100 (cem) cotas de valor nominal RS 

100,00 (cem reaisX cada umi^ inte^alizadas TOste ido  ̂ ém xaéeda ecrrente do país, assim 
subscritas:

ENIO HNTO



• • • • 
0

IMÈCflMA. PR IM E IR A  N os qu^ro  m eses s^gointes ao térm ino do exercício
,* spdal,.*Q s,s6dps, 4dil)ârarSo sobre as contas e 

desigpailo administradores quand® caécH •*; 0 0 
0 0

DÉCIMA SEGUNDA A  sociedade p o d ^  a qualqiK»̂  tenq», abrir aa fechar
filiai ou outra dqjeaEfêndla, mediante alteração 

contratual asrinada por todos os sótãos.

2
DÉCIMA TERCEIRA Os sódos poderão, de comum acordo,

retirada mensal, a título de “pró-labore”,
diî >os}ções regulamentares pertinentes. »

o.««
DÉCIMA QUARTA Falet^ndo mi interditado tpudqiKT sócio,

conthniará suas a^ri&des com os her̂ fftíil̂ f/#0 
sucessores e o inc^>az. Não sendo pcrasível ou ineàstmdo interesse destes ou dos sócios 
remanescentes, o vador de seus haveres será jqmrado e fiqutdado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resoluç^, w ifica ^  em Manço especialmente 
levantado.

i

Parágrafo ãaico -  O nKsono {H-CK̂ m̂eittO adttfado an outros casos ^  que a 
sociedade se resolva era relação a sois sócios.

DÉCIMA QUINTA Os administradores dedsoam, sob as poias da Id, de
que não estão n^)e#tlos^ mcercoem a administração 

da sodedade, per Id ei îedal, ou em vntude de ocmdraî io criminal, ou por se 
oiconírarem sob óî  efôtos dela, a pota <pie vede, atmia tp» fes^p<rar»m^e, o acesso a 
cargos i^tkx»; ou por oime falimoitar, de prevarici^^, p«Éa oai suborno, cemeussão, 
peculato,̂  ou contra a eromnnia popular, ccmtra o s^temá finaiKeno nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as rdaçóes de coaaimo, fé pública, ou a 
{ro{riedade.

DÉCIMA SEXTA

deste contrato.

Fica eleito o firo de Taidrtíé para o exercício e o 
Gun^mento dos ^re^os e oirigações resultantes

E per estarem a^ím e contratados assinam o
, presoite instnmiCTto de alteração e consolidação

contratual em três vias de igual teor na presença das testmaprima d>aixo arrolaeks, devendo

MARCELO MSYAGUiAifSilHH
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a primeira ser 
os efehos legais.

...PÚV.& na J.UÃ

ANA MAIteÃPDE CARVALflbi^lNTO

tG: 18.229 
CPF/MF

»/SP 
72.528-10

^ ím s y \È u 'ln ^ Q > T ^  düou  U zuju
Ivan» M aria da Cm z
RG: 22.7^.376-7/SSP/SP 
CPF/MFd098.407.668-99

oZ7.f‘.

s s is á s * * ™ »  ^

338/05-2

H lM n n i



I #  m in is t é r io  d a  f a z e n d a
”  Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVAM ■ SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA - EPP 
CNPJ: 04.408.435/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nS 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nS 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:49:12 do dia 06/11/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2016.
Código de controle da certidão: E3B6.D7AE.4AB7.1CE1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http.,/W W W . receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/Cndconjuntalnter/EmiteCertldaolnternet.asp?nl=04408435000120&passagens=1&tlpo-1 1/1

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.pgfn.fazenda.gov.br
http://WWW.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/Cndconjuntalnter/EmiteCertldaolnternet.asp?nl=04408435000120&passagens=1&tlpo-1


https;; wv^/w.sifge.caixa.gov.br/Empresa'Crf/Crf/FgeCFSImp^imi^Papel.^sp?VARPessoaMat^z^98425S2&VARPtíssüa^ 9í^258^S.VAR‘J r SPS'.
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; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04408435/0001-20
Razão  Social:SERVAM serviços de assessoria s/c ltda
Endereço: R coronel Marcondes de mattos 35 sala 310 / centro ,

TAUBATE / SP / 12010-100

A Caixa Econômica Federa!, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.035, de 11 de m aio de 1990, certifica  que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não serv irá  de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2015 a 19/03/2015 

Certificação Número: 2015021905451452054999

Inform ação obtida em 25/02/2015, às 15:05:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
W W W ,  caixa.gov.br

https,//WWW.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=9842582&VARPessoa=9842582&VARUf=SP&VARIriscr... 1.1

http://WWW.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel


Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ÁREA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão: 539/03/2016
Requerente: Servam -  Serviços de Assessoria Ltda.
Processo n°: 13.367/2016

C e r t i f i c o , em razão de requerimento devidamente protocolado sob n° 13.367/2016, e de 
acordo com os assentamentos existentes nesta Divisão, que em nome de " Servam -  Serviços de Assessoria 
Ltda. inscrito no CNPJ/MF sob o n°(s) 04.408.435/0001-20 verificou-se constar o quanto segue:

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
RCF 40.377 - Inscrição Municipal n° 41.489/01 -  Início: 27/04/2001 
Atividade: Escritório de Contabilidade (Prest. de Serv. Contábeis)
Endereço: Rua Coronel Marcondes de Mattos n° 35 Sala 310

• Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, Taxa de 
Licença para Localização, Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento. Taxa de Licença para 
Publicidade e Taxa de Licença para Funcionamento em Florário Especial até a presente data.

TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
• Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano. ISSQN sobre a 

Construção Civil, Preço de Serviço de Calçamento em Passeio Público e Contribuição de Melhoria até a 
presente data.

C e r t i f i c o  f i n a l m e n t e ,  que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do 
Município, na cobrança de débitos provenientes de Impostos, Taxas e Multas que venham a ser apurados ou que 
se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão. E o que 
cumpre certificar e. para constar, foi esta certidão, na presente data, conferida por mim.

TJERIDO. O referido é verdade, e dou fé, e assino.

Hidalgo de Oliveira (Matrícula 29.581), digitei e conferi.

Divisão de Controle da Arreeadação, 01 de Março de 2.016.

l
Chefe da Divisão de Controle daÁliTecadação

ÁX-0.DE VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir d̂ a-dàta dgêíhissão.

AVENIDA TIRADENTES, 520 - CEP 12030-180 - CAIXA POSTAL 320 - TELEFONE PABX 3625-5000



SERVAM - Serviços de Assessorici Ltda J
Assessoria e Consultoria a Municípios

CNPJ 04.408.435/0001-20 INSCR. MUN. N .“ 041.489/01 REGISTRO CRC2SP-021878./0-0
RUA CEL. MARCONDES DE MATTOS, 35 3° ANDAR - SALA 310 - CEP 12010-100 - ED. JOSÉ  SIMÃO SOBRINHO CENTER 

________________  Telefone (012)3621- 2463 / 3621-4391 SITE'. WWW.servam.com,br

ANEXO III

CARTA CONVITE NUMERO 0 1 / 2 0 1 6

DECLARAÇÃO

A empresa Servam Serviços de Assessoria Ltda., inscrita no CNPJ sob n" 

04.4D8.435/0001-20, estabelecida à Rua Cel. Marcondes de Mattos, n^ 35 -  Sala 310 Bairro: 

Centro na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, para fins de participação no procedimento 

licitatório supra mencionado, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais 

se submete, declara que:

Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;

Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;

Não existe fato impeditivo à habilitação;
Não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem tampouco menor entre 14 e 16 anos em qualquer outro tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz;

Taubaté, 09 de março de 2016.

Servam S^rví^os de AssessoHa^tda



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
Rua Cel. Camargo. 91- Centro - Paraibuna-SP Tel/Fax (12) 3974-0110

E-mail: iDmDaraibuna(õ)bol.com.br

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA 
CONTRATADA: SERVAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 0002/2016 
OBJETO: ASSESSORIA CONTÁBIL
ADVOGADO(S): (*) _______________________________________________

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados.

LOCAL e DATA: PARAIBUNA, 09 DE MARÇO DE 2016 

CONTRATANTE

Nome e cargo: DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA - PRESIDENTE 
E-mail institucional: ipmparaibuna(gbol.com.br

Nome e cargo: ANA MARIA DE CARVALHO PINTO 
E-mail institucional: servam@servam.com.br 
E-mail pessoal: anamaria@servam.com.br

Assinatura: ^

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

mailto:servam@servam.com.br
mailto:anamaria@servam.com.br


CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
Travessa Humaitá, 67- Centro - Paraibuna-SP Tel/fax (12)3974-0110

E-maíl: ivmvaraibuna&boLcom.br

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação 
de serviços, nos termos da seguinte:
LEGISLAÇÃO
- Lei n.° 8.666/93, e suas alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Municipio;
- Edital de Convite Número 01/2016;
- Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria,

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA,
pessoa juridica de direito público interno inscrita no 
CNPJ sob o n° 65.054.272/0001-10, com sede na Travessa 
Humaitá, 67, Centro, neste ato representada pela Presi
dente do Instituto, Sra. DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E 
SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade n° 
22.305.142-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 
109.635.528-05, adiante designada CONTRATANTE, e de outro 
lado SERVAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 04.408.435/0001-20, com sede na rua Cel. Marcon
des de Mattos, 35 - 3° andar, Conj . 310 - Centro em Tau- 
baté - SP CEP: 12.010-100, neste ato representada por
sua sócia ANA MARIA DE CARVALHO PINTO, portador da Cédula 
de Identidade RG. n° 15.365.723-6 SSP/SP e do CPF n° 
043.960.098-79, inscrita (a) junto ao CRCISP sob o n° 
140.958/0-0, adiante denominado CONTRATADO, têm justo e 
acordado o seguinte:

CLÁUSULA 1^ - OBJETO
O presente Instrumento tem como objeto a prestação pelo 

CONTRATADO de Serviços contábeis especializados, assessoria, consultoria 
e aconpanhamento da execução orçamentária e financeira com análise e re
visão dos registros e das demonstrações contábeis, junto a tesouraria do 
instituto, elaboração de balancetes mensais dos recursos movimentados di
retamente pelo Instituto de Previdência do Municipio de Paraibuna - IPMP, 
Prestação de Contas Anual — PCA e alimentação de sistemas exigidos jimto 
ao MPAS e TCE.

CLÁUSULA 2^ - REGIME DOS SERVIÇOS
O objeto do presente contrato será executado em regime de 

prestação de serviços técnicos, sem vinculo empregaticio.
CLÁUSULA 3^ - PRAZO

O prazo de execução do presente contrato de serviços se
rá de 12 (doze) meses, vigorando a partir da data da assinatura do pre
sente instrumento.
CLÁUSULA 4^ - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pelos serviços prestados a Contratante pagará a impor
tância de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), a serem pa
gos em 12 parcelas iguais de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) mensais, 
tendo inicio a primeira parcela até o quinto dia útil de abril de 2016 e 
as demais no mesmo prazo nos meses subseqüentes.



Err, caso de prorrogação contratual, os 7 ! ° - =  
justados pelo índice estabelecido pelo IGP-M acumulado dos últimos
ses ou outro que venha a substitui lo.

As despesas decorrentes da presente avença serão lançadas 
à conta da seguinte dotação orçamentária.

01 - IPMP3.3.90.39.00.00-0utros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSUIA 5^ - RESCISÃO

A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas 
neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará CONTRATANTE o di
reito de dá-lo por rescindido, de conformidade com o disposto nos artigos 
77 e 78 da Lei n.° 8 . 6 6 6 / 9 3 ,  atualizada, mediante notificação através de 
oficio entregue diretamente ou por via postal com Aviso de Recebimento 
(AR) .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido 
pelos seguintes motivos:

I - Atraso injustificado na prestação dos serviços contratados;
II - Paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação 
à Administração;
III - Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 
deste Contrato;
IV - Desatendimento das determinações regulamentares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a 
de seus superiores;
V - Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
VI - A decretação de falência, o pedido de concordata ou instauração 
de insolvência civil do CONTRATADO;
IX - Razões de interesses do Serviço Público de alta relevância e 
amplo conhecimento da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATADA e exaradas no processo administrativo a que se refere es
te Contrato;
X - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente com
provado, impeditivo da execução deste Contrato;
XI - Protesto de titulos, ou emissão de cheques sem a suficiente 
provisão de fundos em poder do sacado, que caracterizem a insolvên
cia do CONTRAT

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de Rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa.

CLÁUSULA 6^ - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E MULTAS
A CONTRATADA obriga-se a desenvolver e executar os servi

ços com a devida diligência e eficiência, em conformidade com os padrõeí 
técnicos adequados, será a única responsável pelos serviços executados, 
pelo ônus, direitos ou obrigações vinculados á legislação tributária ( 
trabalhista decorrente do presente contrato, pela relação empregaticia d' 
pessoal contratado para execução dos serviços, pela idoneidade e compor 
tamento dos mesmos e pelos danos ou prejuizos causados a terceiros po 
dolo, impericia, imprudência ou negligencia, causados por seus emprega 
dos, prepostos ou subordinados, correndo por sua conta a indenização, li 
quidação, reembolso ou ressarcimento de qualquer espécie, bem como, pè^o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
T r a l ls r H u L á ,6 7 -  Centro- Paraibuna-SP Tel/fax (12)3974-0110

E-mail: ipmDaraibuna(ã)JboLcom.br

V ^


