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Ofício n° 26512021 
	

Jardinópolis, 07 de junho de 2021. 

Ref.: OFICIO ESPEIAL 

Excelentíssimo Presidente à Câmara Municipal; 

Em cumprimento aos termas do expediente acima 

referenciada, estamos encaminhando a Vossa Excelência, as devidas informações 

em atendimento à solicitação da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, 

Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura dessa Casa Legislativa, no 

tocante à propositura deste Executivo, relativo ao projeto de Lei n.° 04012021. 

Colocando-nos à inteira disposição de Vossa Excelência, 

ao ensejo renovamos os nossos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Municipal 

A Sua Excelência o Senhor 	 CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
Presidente à Câmara Municipal de 	 RECEBI ÀS _q f\C 	

EIS. 

Jardinópolis/SP. 	 Em.Q..de_ 	de 

AS( 	Of óJho 

(16) 3690-291213690-2943  

Praça Dr. Mário Lins n 2  150— 14.680-000 - JardinópoIis/SP 	 .!ffflflLiIN'T"flt°XLi1&s 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 
! h 4 	 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

4 	Praça Dr. Mário Lins n° 150— CEP: 14.680-00 —JardinópolisfSP 
t 	 Tal.: (16) 3690.2939 - Fax: (16) 3690.2940 - enpenhariatWjardinopolis.sp.pov.br  

Jardinópolis, 07 de junho de 2021. 

Ofício SEOPS - N°243/2021. 

Referência - Resposta ao Questionamento Projeto de Lei n° 04012021. 

Exmo. Senhor 
Paulo José Brigliadori 
DD. Prefeito Municipal 
Jardinópolis - S.P. 

Prezado Senhor, 

Venho através deste informar a Vossa Excelência, em resposta ao questionamento 

apresentado pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio 

Ambiente, Esporte e Cultura, conforme segue: 

1- O recurso financeiro será utilizado par aquisição de "EMULSÃO ASFÁLTICA" 

(insumo utilizado na mistura e fabricação da massa asfáltica tipo PMF 1  na Usina de 

Asfalto Boca Amarela), portanto não se trata de ajuste de valores de licitação. 

Independente do atual contrato ou de nova licitação, o recurso será utilizado para 

compra do referido material. 

2- Segue em anexo os documentos solicitados. 

Sendo só o que se apresenta para o momento, reitero protestos de elevada estima e 
consideração. 

Assinado de forma digital 
por RAFAEL HENRIQUE 

/ 	 CASTALDINI:39966586806 

Eng° Civil Rafael Henrique Castaldini 
Crea-SP no  5069474840 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

1- PMF - PMF - Pré-Mistura à frio é um tipo de massa asfáltica composta por agregado graúdo (como brita), agregado 
miúdo (como pôde pedra ou areia) e um Ilgante (emulsão asfáltica). 
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PREPETFUBA MUNICIPAL DEJARDINÕPOLIS 
Mw 0r SÃO PAULO 

CEPIISSUOO Qq/n 1ctfl 

TnntMn, 

	 LI) 3690-2900 	

OSIaOS 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
MUNICÍPIO DE .JARDINÔPOUS E 

CONtRATO 
(TPO 

S-DEINGEI*IARIA QUE ENtRE SI CELEBRAM O 
PEREIRA DA SILVA LIREU EPP 

Entre as partia, de um lado o IM,SCh'tO tE 4MpØIÓPOI4 pessoa jurídica de direito público 
Interno, inscrita no CSa*o Geral dó CÃflttbUlnte do kéiIàtério da Fazenda sob n.' 44.229.821/0001 - 
70, com sede. nesta cidade de Jardinópolis, Estado de São Pauto, na Praça Doutor Mário Une, 
150, neste ato por seu Prefeito Municipal, Paulo José StIgitadorI, brasileiro, casado, dentista, 
portador da cédula de Identidade AO, 87.416-28 SSP/SP e do CPP. rt 082.519.878-01, residente e 
domIciliado na Di Vlrgøio Costacu*a, n' 18, nesta cidade e comarca de Jerdinõpolis, Estado de São 
Paulo de agora «ii dente denominada elmptesrneive CONTRAWITE e de outro lado a empresa, 
ANDREA PERERA DA SILVA EIREU EPP, com sede na Rua Vereador Jose Sabino, n' 72, Certo, 
CEP 14.24O00O, na cidade de &cdowskl. Estado de São Paulo, Inectita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica cio Ministério da Fazenda sob n 0t821150/0001-00, neste ato por sua 
representante legal, Sra. Andrea Pereira da Silva, brasileira, separada judicialmente, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade n° 2t948.45841 SSP/SP e CPF na 181.026.41844. residente e 
domiciliada à Rua Sebastlão.Argntes Peneira nO 128, na cidade de Btadowskl, Estado de São Pauto, 
doravante denominada simplesmente COMIBATADA tem por justo e contratado a execução de 
serviços de engenharia, com integral obaeMnda e Sujeições às normas consubstanciadas na Lei 
Federal .0 &683, no que for aplicável, bem como ão condições estabelecidas nas cláusulas a 
segulr 

	

1.1 	O presente contrato tem por ot(etWo, pela CONTRATADA, a reforma e ampliação do Ginásio 
Esportivo tswado Alur conforme condições estabelecidas no edital de Tomada ci. Preços 
de 0020/2.020, e seus anexos e proposta comercial da CONTRATADA datada da 10 de 
novembro de 2020, que são parte Integrante desta contrato. 

II- Cst Sesside—DO CO: 

	

2.1 	O Preço certo e contratado para execução dos serviços é as 208.988 duzentos o~ 
mil, novecentoseseasentaeoltorealaenoventaequatro  

iv - aizas Mtc*a — 0OGt9tTOS APLICAVES 

	

ai 	A presente contratação se vincula ao edital de TomaJa de Preços fl' 020/2.020. e Proposta 
Comercial da Contratada, datada de lO de novembro de 2020. 

IV- gIá0 .[WS. 

	

4.1 	Os serviços deverão ser iniciados conform, ordem de serviço, com prazo de execução 6 
(seis) meses para conclusão e entrega da obra. 

	

- 	 • DAS. CCNØICÓEt FOIÂ DE PAGA1TO E REAJUSTE 

	

5.1 	Os pagamentos serão SItJSdOS ccnfonrre medição mensal, nos tantos do cronograma 
1 Íalco-flnancalro da obra, bem como apresentação da reepectWa Nota Fiscal, efeøvando-se 
após aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no prazo máximo de 
80 (trinta dias), contados da aprovação. 

5.1.1 Em caso de devolução da nota tlscatIfatura para Correção, o prazo para pagamento passará 
ali* após a sua reapreaentaçdo. _____ 

5.1.2 Salvo expressa anuência da PRt,t,, ditA MUNICIPAL DE JARDINÓPOUS, todo e 
qualquer pagamento será efetuada direta e exclualvamente á CONTRATADA, eximindo-se a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÕPOUS de todo e quaJcer pagamento de 
obrigações a terceiros por títulos colocados em cobrança, descontos, caução ou outra E 

modalidade de ckculaçáo ou garantia, Inclusp.re quanto a direitos emergentes desta, ficando 
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estabelecido que, em hipótese alguma, acenará tala «lutos, os quais serão devolvidos, 
hicontinerdes, * pessoa luridica ou «alce que os houver apresentado. 

5.1.3 O pagamento será efetuado via elebti*a, wnte 0  seguidas e quartas-feiras, e será 
realizado no horário bancário, nos Mimos do Decreto Muttlpal fl' 555W1 7. 

5.2 	Os preços Incidentes na contratação, não sofrerão qualquer espécie de reajuste, excetos 
àqueles por fçvtt 

5,3 	Para fazer jus ao recebimento, deverá a CONTRATADA apresentar Nota Fiscal relahva e 
comprovar o recolhimento dos encaiflos sociais, quais sejam: M.S.S. nos termos do Artigo 
$1 daLelnS2i2de24/07/91 StetadapSa Lei n 0 so3ade28/O4/95eP.GtSJUntamente 
com as respectivas guias de acolhImentos, nopt*zo de 08 (oito) dias e apuração por parte 
do responsável dos Recumos Humanos para liberação  nos termos do stt.4tem ti, ou 
exlg$ncla de eventual Incorreção. 

BÁ 	Se, eventualmente, for apurado alguma falta de pagamento de cSltos trabalhistas ou seus 
encargos, decõ#sntes da prean «citaS tanto pçevkisnd*sto quando fundiário, de 
responsabilidade da CONTRATADA, que deverão ser suportados por ela, e não forem 
resgatados nas devidas ép^ dará enpsjo a retenção dos pagamentos futuros e, caso já 
tenha encenado a prestação dos seMç^ atflosará a CONTRATANTE bua os meios 
JSSS cablvéls contra a CONTRATADA ou seus sécios que sério responsáveis solidários 
no resgate de tais créditos. 

5.5 	Nos termos da lealação vigente a Admtnlslraflo efetuará a retenção. A lmport*ncla retida 
será recolhida em nome da empresa contratada e, havendo fornecimento de materiais, 
utrnzação de equipamentos próprios ou SSrÓs, pata execução dos seiviços, deverá a 
CONTRATADA coniprová1os mediante apresentação de respectiva Nota Fiscal de aquisição 
dos reMetida ou locação dos equipamentos, discrimInando na Nota o que é serviço e o que é 
material. 

5.8 	Somente serão liberados o último pagamento, a certidão de conclusão de obra e a garantia, 
após a entrega de(Initiva e a apresentação da ART e CND. 

5.7 	Entende-se por entrega deiInhtiva a entrega da abra em isfeftas condições,  aprovada pela 
FISCAUZAÇAO e acompanhada de ART eÕND. 

flMS, $fl, Øfl PMLIIA8{ 

6.1 	Pela recusa injustilicada em assinar o contrato ou em aceitar o Pedido de Compras e/ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a *IJUdICS*Ia se st4eltará à multa de 
10% (dez por cento) ate o valor total.da proposta. 

6.1.1 A panaildade prevista no sub4tem anterior não se aplica às empresas remanescentes em 
virtude da não aceitação da prlmeka convocada. 

5.2 	A CONTRATADA estw* sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo 
não cumprimento do dIsposto em quwquer de suas cISuaulas, em especial na tiØlese 
prevista imitem 7.2 

5.3 	Nas sanções constantes de 6.1 e 6.2, os valores das multas serão em moeda corrente 
nacional. No caso de incidência em mais de um Itern, as multas Serão currwtallvas. 

64 Os valores apurados das eançóee eerão descontados dos pagamentos devidos ou da 
garanta contratual ou pagos em moeda corrente nacional e, quando for o caso, cobrados 
judIcIalmente. 

6.5 	Pela Inexecução total ou paVdial do contrato a CONTRATADA at4eftar-se4 às seguintes 
sanções: 
a)sdveiténda 
b)multa, na forma prevista nos lena ti e 8.2 anteriores; 
o) suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contmtar 0mK 
CONTRATANTE por prazo não st,edor 2 (dois) anos; 
c» declaração de Inldcneldade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, enquanto 	V 
peri*lrarem os motivos da punição  ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
CONTRATANTE. 

6.6 	As sanções previstas no item 84 alíneas Y, 'C e V poderão Incidir juntamente com a do 
subitem 8.5 alInsa V. 

6.7 	As sanções previstas no wbltemn 6.5 alineas weN  e "cl' poderão também ser aplicadas quando: 	p a) tenha sofrido condenação definitIva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal n 
rejoitjlme,flo de quaisquer trb.tos; 
b)tenha praVcado atos IUCItOS visando a frustrar os objetivos da licitação: e 
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e) demonstre não possuir Idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de 
atos Ilicitos praticados. 

6.8 	Aplicam-se, subsidiariamante, ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capitulo 
IV da Lei 8858/93. 

Vil - Qøusu!aiétt!Pt- DA HQiS8P 

7.1 	A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências 
contratuais e as previstas em tal. 

7.2 	Constitui motivo para a rescisão do contrato: 
a) o não cumprimento ou o cumprimento Irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

b) a lentidão do seu cumprimento, lavando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
c) o atraso injustificado no Início da obra, do seMço ou fornecimento; 
ci) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia 
comunicação à CONTRATANTE, 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotando na torna do parágrafo 1 9  do 
"<> 67 da Lei 8668193; 
1) a dissolução da sociedade ou a decretação de falência ou a Instauração de sua Insolvência 
Civil; 
9) a  alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da CONTRATADA que, a 
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
h) a não liberação, por parte da CONTRAtANTE, de área, local ou nb$eto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto; 
1) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, Impeditiva da 
execução do contrato. 

73 	Em caso de rescisão, por qualquer das hipóteses previstas no item 72 alíneas 'a" a 'g" 
anteriores, sujeitar-se-á a CONTRATADA a aplicação das muitas previstas neste instrumento 
contratual, 

7.4 	Quando a rescisão ocorrer com base no [tem 7.2 alíneas 1? e '1', sem que haja culpa da 
CONTRATADA, caberá ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que esta 
haja sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a 
data da rescisão e pagamento do custo da desaiobdlzação, se houver. 

7.5 	os casos de rescisão aqui previstos, será efetuada uma avaliação para que se possa calcular 
a remuneração doa serviços realizados até a data em que ocorreu o evento. 

7.6 	.Apllcamse, subsidíarlamente, a esta cláusula as disposições pertinentes a, em especial, a 
seção V do Capftulo TU da Lei 8686/93, ficando assegurado à CONTRATANTE a supremacia 
relativa ao poder inerente aos contratos administrativos. 

7.7 	Havendo rescisão contratual provocada por vontade unilateral de unia das partes, a pane 
prejudicada fará jus à indenização correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, devidamente corrigido até o dia da comunicação da rescisão. 

7,8 	A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
*mdamentada da autoridade competente, desde que Ma conveniência da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINÕPOUS. 

7.9. 	A ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no artigo 78, incisos 1 a X da Lei Federal 
8.668193, ensejará a rescisão do Contrato com as consequências definidas no artigo 80 qÓ</ 
mesma lei, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis na forma do seu artigo 87f' 
Independentemente de interpelação judicial. 

Viii- CM1usuJa Oitava - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA: 

0.1 	Executar por sua conta e risco os serviços contratados, nos prazos e condições ora 
pactuados e cumprir da melhor forma as exigências constantes do Edital da Tomada de 
Preços de nr  020120204 e seus anexos. 

8.2 	Empregar funcionários habilitados e qualificados, munidos com equipamentos de prevenção 
a acidentes de trabalhos. 
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8.3 	Responder, durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais como do solo, bem como pelos materiais nos termos do Código de 
&efesa da Consumidor, 

8.4 	Demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados, ocorrendo por sua exclusiva conta as 
despesas desses serviços. 

8.5 	Executar a obra com adição de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e 
pessoas ligadas às atividades da obra, observadas a legislação em vigor. 

8.6 	Requerer a exclusão da lide da Prefeitura, caso esta seja acionada, e ressarci-ia por prejuízo 
sofrido em decorrência de citação e Ingresso como parte no processo judicial e extrajudicial, 
Inclusive naquelas demandas de natureza trabalhista. 

8.7 	ResponsabilIzar-se pelo ressaftimeflto de danos causados por seus empregados e ou 
prepostos a Prefeitura ou à terceiros, requerendo a exclusão da PREFEITURA, na hipótese 
desta ser citada para ação civil ou trabalhista pleiteando Indenização ou ressarcImento 
advindo de ato praticado pelos seus empregados ou prepostos. 

8.8 	.Apresentar, no ato de assinatura do Instrumento contratual, cópia dos contratos dos 
empregados por ela utilizados ou contratados (nome, endereço, documentos, filhos, etc.), 
para prestação dos.servlçoe. 

8.9 	Prestar, no ato da assinatura do instrumento contratual, garantia em uma das modalidades 
previstas no sri. 56, da Lei 8.666%, no valor de 5% do valor contratado. 

8.10 Fome= materiais de primeira qualidade e aprovados previamente - Argão técnico da 
Prefeitura, se caso houver. 

& I1 Apresentar a ART (Motação de Responsabilidade Técnica) da obra devidarnente pteenchida 
e assinada por um profissional habilitado junto ao CREA ou CAIJ, bem como recolhimento da 
taxa equivalente. Deverá ainda, no término da obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de 
Débito), 

8.12 Apresentar garantia de exequibilidade dos Itens planilhados. 
8.13 Apresentar as mediç8es por preço unitário. 
8.14 Apresentar memorial de oSSo descrevendo todos os itens pianiltiados. 
8.15 Instalação de canteiros de obras (alojamento, almoxarife, depósito e se necessário serviço do 

segurança para os equipamentos e materiais), além de caçambas para recolhimento de 
entulho produzido durante a execução data 

IX. CMuaula Nona - DAtOISPOSICOES GERAIS: 

9.1 	Os serviços serão supervisionados pelo fiscal da prefeitura, que poderá solicitar, caso s eja 
necessário, que serviços efetuados em desacordo com as normas técnicas s4m refeitos, 
total ou parcial. 

ai .i A presença da fiscalização (fiscal da prefeitura) não diminui a responsabilidade da 
proponente vencedora. 

0.2 	A CONTRATADA não poder* ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular de qualquer 
forma, total ou parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a 
prévia e expressa autorização da contratante. 

93 	As partes cozm*nmts declaram sujeitar-se expressamente a todas as cláusulas 
inseridas no presente Contrato. 

9.4 	O presente Contrato é regido pelas suas cláusulas e pela Lei Federal n.° 8.686/98, com 

yÓ0r ~

alteraçõesposteriores. Subsldiarlamente, aplicar-se-ão os preceitos de direito públic
principiasda teoria gerei dos Contratos e as disposições de direito privado.

$5 	A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vlgêhcia do Contrato as condiçõe
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.6 	O contrato será anulado, notodo ou em parte, no casode ocorrerIlegalidade, de oficio o 
terceiro, mediante parecer escrito e devidameflte fundamentado. 

9.7 	O contrato poderá ser revogado, no todo ou em parte, por razões de interesse público 
decorrente de tato superveniente, devidamente comprovado, pertinente a suficiente para 
justificar tal conduta. 

9.8 	As despesas decorrentes do presente processo Iktatórlo correrão por dotação orçamentária 
vigente com a seguinte codificação: 	 p 

292 	4.4.90.51.00.00.00.0000.01.7110(0110) Obras e instalações. 

X - 	 Qáusula Décima -DO FORO: 
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10.1 	Fica eleito o foro da Comarca de Jardinópolis para dirimir qualquer controvérsia oriunda do 
presente Contato 

- —!iFfltfl 'T1Ctq1Ui]itatiL 

lii Para a Gerência deste Contrato, fica designado pois CONTRATANTE a Sra. Tais Aparecida 
Araújo, Telefone (16) 3690-2939, e pela Contratada a Sra. Andrea Pereira da Silva, Telefone 
(18) 86644403, a troca de correspondências entre as partes deverá ser leita utilizando-se os 
endereços constantes neste; a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita 
utilizando-se os endereços constantes neste Contrato. 
E por estarem de pleno acordo, assinam o presente contato em 03 (três) vias de Igual teor, 
na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Jardlnôpofls, 15 da dezembro de 2020 

CONTRATANTE: 

/ 

FiIo José Bilguladori 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA: 

Andren Pereira da Silva 

GERÊNCIA: 

TESTEMUNHAS: 	
Tais Aparecida Araújo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJ6JWINÕPOLIS 
SÃO PAULO 

Praça Or. Mário tina, 150—Centro - CEP 146804200 
PASX (26v 3690-2900 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contraia.) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jwdlnópolls/SP 
CONTRATADO ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI EPP 
CONTRATO P42  (DE ORIGEM): 167010020 ÇrP 02012020) 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Ginásio Esportivo 
tawaido Riur' 

ADVOGADO (5)1W9  OAB: (1 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a aMUes e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá polo sistema eletrônico: 
b) poderemos ter acosso ao processo, tendo vista e eximindo cópias das manhfestagôse de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema da Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo Indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 
0112011 dOTCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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 SAo Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar ti9  709, de 14 de janeiro de 199$, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Dama-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu Julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, Interpor recursos e o que mais couber. 

Jardinópolís, 15 de dezembro de 2020. 

Nome: Paulo José arigilleciori 
Prefeito 	ijilii 

&R1EWL 
DI8M5MINEXIGliffiLME  Ui LICITAÇÃO:  

Nome: Paulo J054 Brigliadori 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 06Z570.978-01 

z7?2  
Ptá José Brigliadori 
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PQflEFflJRa& MUNICIPAL DE JARDINÕPOLIS 
SÃO PAULO 

Praça (ir. Mário Lins, 150- Centro — CEP 1A00400 
WWW.tafdiflotOIb,SD.eY. PABX (16)3690-2900 

?i,s d, Mrn, 

[;zj.J}7VJ 

Nome: Tais Aparecida Araújo 
Cargo: Diretora do Departamento de Limpeza Pública 
CPF: 434.500528-02 

4-  
Tais Aparecida Araújo 

P&a contratada; 

Nome: Andrea Pereira da Silva 
Gamo: PropMa 
CPF: 181026.418-94 

Andros Pereira da Silva 

Nome: Guilherme Amónio a Costa lshie 
Cargo: Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
CPF: 355.444.478-29 

Antônio a. coara leNe 

(*) Facultativo, Indicar quando já constituído, Informando, Inclusive, o endereço eletrônico. 
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