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CONTRAT
DE EMPRESA E§PECIALIZADA PARA PRE§TAÇÁO DE
VEíCULOS ZERO QUTLOMETRO.
SERvldOS DE LOCAçÃO DE VEICULOS
SERV|çOS
QUILOMETRO.
PROCESSO N" 8.08512018 - PREGÃO no O342ot8 - CONTRATO N'078120í8.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICíPIO DE COTIA

CNPJno: 46.523.049i0001-20
CONTRATADA: LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA
CNPJ no:
04.780.321|OOO1-O7

-

ME.

TELEFONE: (11)I9U9-M74

E-MAIL:

lbakcotacao(Aqmail.com
OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, contâdos dâ data de sua assinatura,
VALOR CONTRATUAL: R$ 2.509.976,60 (dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e
sêtênta ê seis Íeais e sêssênta centavos).

A

PREFEITURA DO MUNICíP|O DE COTIA, pessoa jurídica de direito público irúerno,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no 46.523.049/0001-20, com sede nâ Av. Prof. Manoel
José Pedroso, no 17t7, daqui por diante denominada CONTRATANTE, neste ato rêpresentada,
nos termos da delegaçáo contida no Decreto Municipal no 8-2e6,12017, pelo Secretário Municipal
de Segurança Pública, Sr. ALtllR RODRIGUES DA ROCHA, portador do RG no 23.102.07&8
ê CPF no 139.764.ô48-99, e a Empresa LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA
ÍlíE, estabelecida na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, 76 - Jardim Msta Alegre - CEP: 08940-

-

000

-

Biritiba- Mirim/SP, com inscrição

no

Ministério

da

Fazênda CNPJ/MF

n.o

M.780.321100O1-07, representada pelo Sr. ALAN KARDEC GOMES DE SOUZA, portador da
édula de idêntidade no 22.338.4%-X e do CPF no í39.198.528-18, resolvem firmar o presente
Contrato vinculado ao edital de Pregão Presencial n" 034/2018 e anexos, tudo em conformidade
com a Lei Federal no 8.666/93, de 2í de junho de 1.993 e suas aheraçôes, e demais normas
regulamentarês aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamentê
outorgam e acêitam o que segue:

1,
1.1.

CLÁUSULAíA-DOOBJETO

O presente contrato tem por objeto Locação de Veículos Automotores Zero
Quilômetro, conforme especificado no Anexo ldo edital do Pregão Presencial no 0U12O18,
que passa a fazer parte deste Termo, como parte integrante2.

CLÁUSULA

2..

DAVIGÊNCIA E DA ExEcUçÃo

2.1.
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.

2.2.

O prazo de execução dos serviços para todos os veículos é de 60 dias,
da ordêm de início dos serviçós emitida pelá

3.

Cótlrnnrnure

cúusulA

contados

I

h

3. - Do vALoR coNTRATUAL E Do REGTuE DÉ,ExÉcuçltg/VI
O valor total deste contrato é de R$ 2.509.976,60 (doÍs milhôes^ q
nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos),

3.í.

contido na tabela abaixo:

PREFEITUR.A DE GOT
sEcRETAnlÂ DÉ LlCrrAÇÔES

LOÍÊ

IÍEM

qÍD

Tipo de Veículo

Locâção dê

LoGal

observações

IA

E TOGISTICA

MÂRCA ê

vtR.

vtR.

mÊs

ÍOTAL

L1.222,40

57.667,20

620.006,40

17.534,39

t40.275,L2

1.683.301,44

L7.222,40

77.222,40

206.668,80

VT.R. UNIT,

MODÉIO

veiculo
zero

âutomotor,

quilômetro, modelo/tioo

utilitário/van

adaptado

Veículo
sec. de

01

dglgiê!g!a_(cadeira nte
e/ou mobilidade íeduzida),
com motorista,

03

saúdê

q:

Motorista

-

Adaptado para
Cadeiíante

RENAULT
MASTER

MINIBUS

adaptada

pâra cadeirante

locaÉo de
automotor,

veículo
zero

quilômetro, modelo/tioo

glilllile
LOTE

04

02

Veículo

para passageiros,

com janelas, câpacidade
mínima de 16 (dezessei§)

08

sec. de
Sâúde

lugâret com motorista.
Ambulatório/ hêmodiálise

locação de

automotor,

q:

Motorista - 16
lugâres -

Ambulatório/he
modiálisê

MERCEDES
BENZ
SPRINTER
LONGA

veículo
2ero

quílômetro, modêlo/tipo
yê4&gl[!i!q__adâ ptâda

para transporte

03

de

cadeiraotes (com sistema

de tÍilhos) e ou/

pessoas

com mobilidade, reduzida
com capacidâdê para 3

Sec. de

01

Desênv.
Social

Veíc'.rlo

d
-

Motorista

Adaptado paÍa
Cadeirante

FrÂÍ
DUCáTO
LONGA

cadeirantes e quatro
bancos individuais com

VALOR TOTAL LOTE 4 R$ 2,509.976.64 (dois milhões. ouinhêntos e nove mil. novecenúos
e setênta ê seis Íeaig e sessenta ê quatro cêntavos).

3.2.

O valor ajustado constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneraçáo pelo
objeto desta licitração, estando nele inclusas todas as despesas relacionadas ao fomecimento
como incidências fiscais, tributárias, habalhistas, previdenciárias e demais encargos, que
conerão por sua conta e responsabilidade para entrega do objeto deste contrato.

3.3.
3.4.

O regime de execução deste instrumento será empreitada a preço unitário.

Os preços previstos neste contrato serão reajustados anualmente, mediante a
aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

À=P,_|IPC,
rlrq-')l

))

Onde:

. R = parcela de reajuste;
. P0 = preço inicial do contrato no mês de referencia dos preços ou preço do contrato
aplicação do último reajuste;
o tPC/lPC) = vaiação do IPC F\PE - lndice de Preço ao Consumidor, oconidq
referência de preços, ou o més do (ltimo reajuste aplicado, e o mês de

no

PR.EFEITURA DE
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3.5.

A periodicidadê anual de que trcfta o item anterior será contada a partir da data de
apresentação da proposta, que será considerada a data de referência dos preços.

4.

CLÁUSULA 4" - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRA

4.1.
Os recursos financeiros destinados à execução deste contrato coÍTeráo a conte
das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria do Desênvolvimento Social 09.01.00 M.122.7006.2016
Secretaria de Saúde I 6.01 .00't 0.301. I 001.2005

5.

CLÁUSULA

5.í.

O local da entrega será no Almoxarifado Central, situado na Avenida Prof.
- Atalaia - CotiaiSP, das 8:00 as 17:00 horas, de segunda

5'.

DO LOCAL DE ENTREGA

Joaquim Barreto, no 1000 - Bairro
à quinta-feira.

5.

CLÁUSULA

6'.

DO PAGAMENTO

6.1.
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação e
atesto da nota fiscal, através de depósito bancário, na Caixa Econômica Federal Agencia
2023 - Conta Conente 03000959-3.
Em caso de inegularidade nos produtos entregues ou na documentação fiscal, o
pfazo paÍa o pagamênto será contado a partir da correspondente regularização.

-

6.2.

7.
CLÁUSULA 7a- DAS OBRTGAÇOES
7,1. OBRIGAÇÔES DA CONTRATAÍTITE:
7.1.1, Promover a fiscalização e o acompânhamento, por meio do gestor designado,
durante toda execução do objeto do contrato;
7.1.2. Comunicar à CONTMTADA quaisquer anormalidades verificadas no decorrer da
execução contratual;
7.1.3. Proceder ao recebimento do objeto, rejeitando-o quando nâo executado na forma
prevista neste instrumento. No caso de rejeição, a CONTRATADA deverá substituir o objeto
no prazo estipulado pelo CONTMTANTE;
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

7.1.4.

OBRIGAçOES DA CONTRATADA
7.2.1. Cumprir fielmente o contreto, de modo que o objeto seja executado com esmero e
perfeição, sob sua inteira responsabilidade;
7.2.2. Providenciar a imediata coneçáo das deficiências apontadas pelo Representante
da CONTMTANTE, quanto à execução dos serviços contratados;
,/
7.2.t. Manter, durante a vigência do contrato, as condiçôes de habilitação exigidas na ./ç
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo d44'
7.2.

manutenção dessas condições;
Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigaçóes sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatício com a CONTMTANTE;
obrigaçôes
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências
ocanência da
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,

7.2.4.

7.2,5.

L

-
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espécie forem vítimas os seus empregados ou por eles causedos a têrceiros no desempenho
e nos horários da prestação dos serviços.

8.
8.{.

CLÁUSULA

9.

cLÁusuLA 9. - DA FtscALtzAçÃO

8F

. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Os ajustes, acréscimos ou supressóes que se fizerem necessários no objeto do
presente contrato obedecerão o disposto na Lei Federal no 8.666/93.

9.í.

A fiscalizaçáo e acompanhamento deste contrato licará a cargo da Secretariã
Segurança Pública, que, nesta ato, designará um servidor, para, em
conformidade com a Seção lV, da Lei no 8.666/1993, será responsável pela gestão deste
Municipal

de

contrato.

9.2.
9.2.1.

Compete ao gestor designado, dentÍe outras atribuições quê visem ao exêrcício
efetivo da fiscalizaçáo:
Verificar, rotineiramente,
vigência dos documentos de habilitação da
CONTRATADA, exigindo a âpresentação de novos documentos, quando estes estiverêm
vencidos;
Atestar, através de relatório mensal ou outro documento equivalente, a execução,
pela CONTRATADA, dos serviços, antes de qualquer pagamento a ser efetuado, no prazo de
até 15 dias;
Fiscalizar
acompanhar os serviços, propondo as medidas urgentes e
necessárias à sua regular execução, em conformidade com as disposições previstas no
instrumento convocatório e seus anexos;
Propor, de forma fundamentada e motivada, as sançóes a serem aplicadas à
CONTRATADA.

a

9.2.2.
9.2.3.

e

9.2.4,
9.3.

O não exercÍcio da fiscalizaçáo não isenta a contratada da rêsponsabilidade pela
execução do objeto do contrato.

í0.
10.í.
10.í,í.

CLÁUSULA IOA. DO RECEBIiiENTO

Após a enlrega e/ou execução, o objeto será recebido:
EtU CARATER PROVISORIO: por meio de atesto íormal do próprio gestor do
contrato, que se dará.imediatamente após a entrega do objeto.
1O.1.2. EM CARATER DEFINITIVO: por meio de termo circunstanciado, assinado pelas
partês, no prazo de até 30 (trinta) dias da data de rêcebimento provisório, desde que
constatado o cumprimento de todas as exigências e especificaçóes previstas neste
instrumento.

1O.2.
í0.3.
contratada
0.4.
11,
CLÁUSULA 11A- DAS PENALIOADES
11.1. O não cumprimento das obrigações assumidas

Caso o objeto não atenda às especiÍicações técnicas, o gestor designedo poderá
rejeitáJo, fixando prazo para que sejam efêtuados os ajustes e correções
./
Todos os custos para nova execuçáo, além de outros que incidam sobre o objeto,
correráo por conta única e exclusiva da
!
í
Não será aceito objeto fora das especificações prêvistas neste instrumento.

seguintes penalidades à CONTMTADA:

necessárias.

4{
,,/--

aplicação das

2

r
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11.1.2.

I

Â
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Advertênciaescrita;
Multa, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte

forma:

11.1.2.1.

0,50lo (cinco décimos por cento) por dia, em caso de atÍaso injustificado.

Após 10
(dez) dias corridos de atraso, será considerada inexecução parcial, ocasião na qual será
aplicada multa de 10o/o (dez por cento);
11.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçâo total
da obrigação assumida pela CONTMTADA; e
11.1.2,3. 10o/o (dez por cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou serviço realizado
em desacordo com as especificaçóes do objeto.
Rescisão unilateral do contrato.
11.1.4, Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração, nos termos do art. 87, da Lei Federal no 8.666/93.

íí.í.3.

11.2. As penalidades prêvistas no subitem anterior são indêpendentes entre si, podendo
ser aplicâdas isoladas ou cumulativamente, sem prquízo de outras medidas cabíveis.
1í.3. Os enos de execução dos serviços que, comprovadamente, causarem danos

materiais à CONTRATANTE ou a terceiros serão penalizados com multa de 10o/o do valor
total do contrato, sem prejuízo do ressarcimento dos danos causados.
As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus,
ou recolhidas diretamente em favor da CONTMTANTE, em conta bancária a ser por este
informada, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua comunicação,
ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicial ou extrajudicialmente.
Em qualquer caso, fica a CONTRATADA, ainda, responsável pelas perdas e
danos consequentes, valendo os percentuais de multa ora estabelecidos táo somente como
mínimo legal, nos termos do artigo 416, parágrafo único do Código Civil, sem qualquer
preiuízo do cumprimento da obrigação principal.
Para a aplicaçâo das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada
para apresentação de defesa, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

11.4.
íí.5.

11.6.

12.

CLÁUSULA

12.'1.
condiçóes:

O

12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.

'12.1.4.

12A

. DA RESCISÃO

presente Contrato poderá ser rescindido

de pleno direito nas seguintes

A CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes neste ajustê;
A CONTRATADA der causa à rescisão administrativa;
Em quâlquer das hipótêses de inexecução total ou parcial do Contrato;
Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administraçáo.

12.2. A

comunicação da rescisão do contrato será feita pessoalmente ou por
conespondência com aviso de recebimento, juntandose o comprovânte aos autos que deram
origem ao instrumento.
12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endêreço da CONTMTADA, a
comunicaçáo será fêita por publicaçáo no Diário Oficial do Estado, considerando-sê rescindido o
contrato a partir da publicação.
Nas hipóteses legalmente admitidas, a solicitação da CONTRAT,
antecedência de 30 (trinta)
Administração a aplicação das penalidades previstas neste
razões do pedido.
12_3.

do contrato deverá ser formulada com

náo aceitas as

FREFEITURA DE

COTIÂ
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12.4.

Constituem, ainda, causas de rescisão as hipoteses determinadas nos art§os 77 a

80 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

't2.5.
8.666/93.

Não será admitida as hipóteses do inciso Vl, do artigo 78, da Lei Federal

no

í3.
CúUSULA í3s - DA ANTTCORRUPçÃO
13.í. As partes concordam que êxecúarão as obrigações contidas neste contrato de
forma étice e de acordo com os princÍpios aplicáveis às Licitaçôes e Contratos públicos.
13.2. A CONTMTADA assume que é expressamente contrária à prâica de atos que
atentem contra o patrimônio e a imagem da CONTRATANTE.
13.3. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
que seja, ou aceitar ou se comprometer a acêitar de quem quer quê sêja, tanto por conta própria
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou não financeiras ou beneficios de gualquer especie que @nstituam prática ilegal ou de
conupção sob as leis nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de oúra forma que náo relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
As paÍtes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as
obrigações de seus agêntes e/ou empregados em questôes comerciais, para que estejam
sempre em conformidade com as leis, as normas vigentês e as determinaçõês deste contrato.

'13.1,

CLÁUSULA 14' - DA V]NCULAÇÃO AO EDITAL, PROPOSTA E CONTRATO
A CONTMTADA deve ter pleno conhecimento das disposições constantes deste
Contrato, bem como de todas as condições dispostas no Edital do certame e dos anexos que
o originou, e das demais informaçôes constantes de sua Proposta, não podendo invocar
nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo ao perfeito cumprimento do ajuste, bem
como deverá manter, durante toda execuçáo do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitaçáo.
14.

14.1.

í5.
15.1.

CúUSULA

15a - DO FORO

Para a resoluçáo de possíveis divergências entre as partes, oriundas do presente
exclusão de qualquer outro, por mais
Contrato, fica eleito o Foro do Município de Cotia,
privilegiado que seja.
, em 04 de setembro de

ALMIR
SECRETÁRP
(conforme delegaçáo de

LBAK PEREIRA E

DA ROCHA
PÚBLICA
Municipal no 8.268D017)

TRANSPORTE LTDA

Nome:

L

nc: §@5 c85-&

20í8.
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TERIiO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICACÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTÍA

CNPJno: 46.523.0491000'l-20
CONTRATADA: LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA- ME.
CNPJ no:
04.780.321|OOO1-O7
TELEFONE: (11)99649-0474
E-MAIL: lbakcotacao(ôqmail.com
OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotorês.
PRAZO GONTRATUAL: 'l,2 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
VALOR CONÍRATUAL: R$ 2.509.976,60 (dois milhôes, quinhentos e nove mil, novecentos e
setenta e seis reais e sessenta centavos).
PROCESSO no 8.085/20í8 - PREGÃO no 034/20í8 - CONTRATO O78t2018
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 julgamênto, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação procêssuâI, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos ê 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 decisõês que vierem

a ser tomados, rêlativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, partê 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.
Cotia-SP, 04 de setembro de 2018.
CONTRATANTE
NOME E CARGO: ALMIR RODRIGUES DA ROCHA- SECRETÁRIO DE SEGURANçA PÚBLICA
E-M Al L: se creta i a se a u ra nc a coti a@

a m a i l. co

m

CONTRÀTADA
NOME E CARGO: ALAN KARDEC GoMES
E-MAI L :

Ib

aktran s p ofte@

h

otm

a i I. co

m

SECRETÁRIO
(conÍorme delegaçáo de competêncie

SEGURANçA PÚBLICA

-
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E

I
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CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

CNPJno:

46.523.049/000í-20
CoNTRATADA: LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTOA
CNPJ n":
04.780.321t0001-O7
TELEFONE: (11)99649-0474

-

ME.

E-ltlAlL:

lbakcotacao@qmail.com
OBJETO: Prestação de Serviços de LocaÇão de Veículos Automotores.
PRAZO CONTRA,TUAL: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
VALOR CONTRATUAL: R$ 2.509.976,60 (dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos
setênta e seis reais e sessênta centavos)PROCESSO no 8.085/2018 - PREGÃO no 034/2018 - CONTRATO O78t2018
Nome. ALMIR RODRIGUES DA ROCHA
RG. 23.102.078-8 e CPF. 139.764-648-99

CARGO: Secretario Municipal de Segurança Pública
Endereço: R. Maestro Manoel Vitoino dos SanÍos, 350

Telefone:

11

-

GV - Cotia

-

SP

-

CEP: O670GO00.

-461 6-821 1 - secretariasequrancacotia(õqmail.com

ContTatada: LBAK PEREIRA E SOUZA

IRANSPORIE ITDA _ ME

CNPJ n" 04.780.321 /0001 -07

Endereço: Rodovia Alfredo Rolim de Moura, 76 - Jardim Vista Alegre
Telefone: (1 1 )

I

-

CEP: 08940-O00

9649-0474

Representante: Alan Kardec Gomes de Souza
C a rgo: Sóci o

Propriet á rio

Residente e Domiciliado: Rua Matias Ferrão, 26 Vila Maria Baka

-

Sáo PauldSP

- CEP

02115-010.

E-ma,l lbaktransporte@hotmail.com
R.G no 22.338.494-X e do CPF no 139.198.528-18
,

0í de setembro de 2018.

PREFEITURA DE COT
SEcRETARTÀ Dç UCrrÀÇ0ES E

I

A

tOGISItCA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍNO DE COTIA

CNPJno:

46.523.o4;910001-20

CONTRATADA: LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA - ME.
CNPJ no:
04.7AO.321|OOO1-O7
TELEFONE: (11)99649-0474
E.MAÍL: lbakcotacao@qmail.com
OBJETO: Prestação de Serviços de Locaçáo de Veículos Automotores.
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
VALOR CONTRATUAL: R$ 2.509.976,60 (dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e
setenta e seis reais e sessenta centavos).
PROCESSO no 8.085120í8 - PREGÂO no 034/2018 - CONTRATO O78t2018

Nome: ALMIR RODRIGUES DA ROCHA
RG. 23.102.078-8 e CPF. 139.764.648-99

CARGO: Secretaio Municipal de Segurança Pública
Endereço: R. Maestro Manoel Vitorino dos SanÍos, 350

Telefone:

1

1

-461 6-821

1

-

-

GV - Cotia

- SP - CEP: 06700-000.

secretariasequrancacotia(ôqmail.com

Cotia-SP, 04 de setembro de 2018.

SECRETÁRIO
(conforme delegação de

L

PÚBLICA
Municipal no 8.26612017)

PRETEITURA DE COT
gEcRErÂnlA DE UCIIÂÇÔÊS

E

IA

LOêÍ3TlCâ

TERMO DE DESIGNAÇAq

CONTRATO

PROCESSO No

n"

O'18

8.08512018

/ 20L8
PREGÂO no 034/20í 8

LOCAÇÃO DE VEICULOS

Através do presente fica designado

o

servidor abaixo relacionado,

responsável pela gestão do Contrato em referência:

Nome do Servidor:

non"JI.5cl5.

&.;
IOb cpFn" JJJ.38l. 158 ]í
,iã.

Au.L

Departamento:

, 04 de setembro de 20í 8.

ALMIR
SECRETÁRIO
(conforme delegaÇão de

-

Decreto Municipal no 8.26812017)
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