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CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE COTTA E O SR.
OSVALDO SEOANES, PARA SERVIÇOS DE LEILOEIROS OFICIAIS, PARA A REALIZAçAO

DE LEILOES DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
00í/20í8 DA INEXIGIBILIADADE N'005/í9 - CONTRATO No 037/2019.

NO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
CNPJ

no:

46.523.049/0001-20
CONTRATADA: OSVALDOSEOANES
CPF no:
697.592.438-49
TELEFONE: (11) 99106-3867
E-MAIL: meseoan es@q ma il. com
OBJETO: Contrataçáo de Leiloeiros oficiais, para
móveis e/ou imóveis.
PRAZO CONTRATUAL: 06 MESES

a

realizaçáo de leilões de bens

Peto presente termo de contrato, de um lado a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE cOTlA, com
sede na Av. Prof. Manuel José Pedroso, 1347 - Jardim Nomura - Cotia/SP - CEP: 06.717-100,
inscrito no CNPJ/MF sob no. CNPJ 46.523.049/0001-20, neste ato representada, nos termos do
Decreto Municipal no 8.26612017, alterado pelo Decreto Municipal no 8.405/2018, o Secretário
l\/unicipal de Licitações

e

Logística Sr. LUCIANO CÉSAR DA SILVA, portador da cédula de

identidade no 23.212.180-1 e do CPF n0 285.670.038-'14 e o LEILOEIRO OSVALDO SEOANES
estabêlecido na cidadê de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Rua Manaus, 605 - Alto da Mooca

-

CEP: 03185-040, com inscrição no Ministerio da Fazenda CPF/MF no 697.592.438-49, resolvem
firmar o presente Contrato vinculado ao Chamamento Público No 00í/20í8 e anexos,

lnexigibilidade n' 005/2019, tudo em conÍormidade com a Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de
1 .993 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à especie e às seguintes
cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam o que segue:

1. DO OBJETO

í.í.

O presente contrato tem por objeto OS SERVIçOS DE LEILOEIROS OFICIAIS' PARA A

REALIZAçÃO DE LEILÕES DOS BENS conforme especificados no Anexo I do edital do edital do
Châmamento Público no oo1l2o18, lnexigibilidade n' 005/2019, que passa a fazer parte deste
Termo.

d

2. DA UGÊNCIA
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2.1. O prazo de vigência deste contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura.

3. DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAçÃO

3.í. PARA OS BENS MÓVElSr A remuneraçáo dos serviços constituirá, exclusivamente,

no

pagamento pelos compradores do montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens
arrematados, na conformidadê do parágrafo do artigo 24 do Decrêto Federal no 21.981132.
3.2. PARA OS BENS IMóVEIS: A remuneração dos serviços constituirá, exclusivamente, no
pagamento pelos compradorês do montanie de 3% (três por cento) sobre o valor dos bens
arrematados, na conformidade do parágrafo único do aÍligo 24 do Dêcrêto Federal no
21.981t32.
3.3. O Leiloeiro oficial deverá controlar o recebimento e repassar para Prefeitura Municipal dê Cotia
os valores dos bens arrematados;

3.4. Os bens arematados serão pagos pelo arrematante, após a assinatura da ata dê leilão, êm
chêque nominal ao leiloeiro, TED ou dêpósito bancário

3.5. As despesas com a realização dos trabalhos mencionados neste edital correrão única e
exclusivamente por conta dos Leiloeiros Oficiais credenciados.

à

Prefêitura Municipal de Cotia, qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrêmatantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para

3.6. Não cabe
recebê-la.

3.7. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, conhibuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas
diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços
contratados.

4

-

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execuçâo do contrato correrão sem ônus para

a

Prefeitura

Municipal de Cotia.

Y
5. DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE
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l-

Assegurar

o

livre acesso ao Leiloeiro

e

seus empregados, quando devidamente

identificados, ao imóvel (conforme objeto), após a autorizaÇáo da Comissão de Levantamento,
Avaliação e Reavaliação Patimonial;

ll

-

Aprovar o Ediial de Leilão, com as regras concernentes à rêgular execução de cada

evento;

lll

- Fornecer ao leiloeiro os documentos e as informaç6es necessários à adequada instruçâo

da sua atividade, livres de embaraços, ônus e pendências;
lV

-

Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados;

V - Autorizar o CONTRATADO a veicular através de qualquer meio de comunicação, desde
que não sejam atentatórias aos princípios públicos e mediante autorização prévia, todas as
informaçóes rêlativas ao leiláo, com o objetivo êxclusivo de promover o evento e a venda dos
bens.

6. DAS OBRTGAÇOES DO LE|LOE|RO
- Definir, juntameniê com a Comissão de Levantamento, Avaliação e Reavaliação Patrimonial,
as condiÇões de venda e as regras para os participantes, inclusive estabelecendo lances
mínimos.

- Definir com a Comissão de Levantamento, Avaliação e Reavaliação Patrimonial, os devidos
lotes para maior êxito do certame.

- Ser o

responsável, na hipótese de leilão de veículos, pela contrataçáo e pagamênto do
vistoriador que, além dê emitir o laudo dos veículos, deverá avalia-los com valor mínimo de
arrematação (considerando as características rêais dos veículos) e proceder com o cortê do
chassis, placa ê código VIN dos veículos que forem leiloados e classiÍicados com sucata, nos
termos deste termo de referência e da legislação vigente;

-

Deverá dispor de soluçáo técnica integrada para realização do leiláo oficial dos bens,

permitindo recebimento de lances em ato presencial e via WEB concomitantemente;

- Deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do bem
arrematado;

- Deverá entregar ao responsável pela fiscalização (Comissão de Levantamento, Avaliação

e

Reavaliaçâo Patrimonial), ata de Leilão em âté 10 (dez) dias útêis após a realização da sessáo

pública do certame, contendo, dentre outras as segu

o
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ações: a) todos os lances
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ofertados para
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o lote ou, pelo menos, os três maiores, se houver, constando

nome

completo/firma, endereço e telefone dos ofertantes; b) nome completo/firma, CpF/CNpJ e

no.

de identidade do arrematante vencedor; c) endereço e telefone do arrematante vencedor; d)
valor do lance vencedor ofertado; ê) relatório contendo descrição e esclârecimêntos dêtalhados

-

para cada lote licitado - sobre o tÍabalho realizado para oferecimento dos bens, indicando,

inclusive, nomes, endereços e outros dados relevantes das pessoas contatadas, informando,

ainda, quais foram os motivos que dificultaram

a

arremataçâo dos bens;

f)

demais fatos

relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de lance para determinado bem.

-

Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento do serviço objeto deste

chamamênto;

-

Prestar todos os esclarecimêntos que forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo

prontamente a quaisquer reclamações;

- Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no chamamento;

-

Promover

o

fornecimento

do serviço dentro dos parâmetros e rotinas

esiabelecidos,

observados, nos dias e horários Íixados neste Termo de Referência; Responder por danos
câusados diretamente a Comissão de Lêvantamento, Avaliação e Reavaliação Patrimonial ou

a

terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo ou ainda de

terceiros

a

serviço da

CONTRATADA, quando da execução dos serviços e/ou entrega dos materiais, não excluindo
ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por êsta comissão.

-

Comunicar, imediatamente por escrito,

a

Comissão

de

Lêvantamento, Avaliação e

Reavaliaçâo Patrimonial qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer,
indepêndentêmente de solicitação por parte da CONTRATANTE para adoção das medidas
cabíveis.

-

Responsabilizarem-se pelo ônus resultante

de quaisquer ações, demandas, custos

e

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e representantes indiretos (terceirizaçâo do serviço), obrigando-se, igualmente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser

exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento dos serviços em tela neste Termo de
Referência. - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em

o,.§c.,.§a§
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, obrigando-se a saldá-los na época
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própria, vez que os seus empregados não manteráo nenhum vínculo empregatício com a

CONTMTANTE.

-

O Leiloeiro se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no
chamamento.

|

-

Constitui-se como obrigaçõês do Leiloeiro, alem das outras decorrentes da nâtureza do
contrato, prestar os serviços, quais sejam:
a), Não conseguindo realizar a venda dê todos os bens em um único Leilâo, o Leiloeiro Oficial
contratado ficará obrigado a realizar tantos leilões quantos forem necessários para a alienação
total do objeto CONTMTADO.
b). Disponibilizar suportê tecnico, logístico e jurídico;
c). Assessorar e coordenar a organização dos leilões;

d). Coletar e separar todos os documentos dos bens;
e). Auxiliar na elaboração do edital;

Í). Divulgar e publicar a data e horário do leilão em jornais de grande circulaçâo nacional,
estadual, municipal e na internet;
g). Disponibilizar "on line" o evento em todas as suas fases;

h). Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir o
potencial mercado comprador, bem como providenciar, por meio de mídia eletrônica, a
divulgação pública dos leilôes;

i) O material de divulgação deverá ser submetido à análise e aprovaÇão da Cornlssâo de
Levantamento, Avaliação e Reavaliação Patimonial, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias úteis da data da realização do evento;

j). Realizar o leiláo no dia e hora previamente estabelecido pela Comlssão de Levantamento,
Avaliação e Reavaliação Patrimonial dentro das normas do Edital;
k). Outros serviços aÍins e necessários à conclusão do Leilão.

l- Elaborar a especificação técnica dos bens a serem leiloados, sugerindo valores mínimos de
vênda a serem aprovados pela Comrssâo de Levantamento, Avaliação e Reavaliação
Patrimonial;

ll

-

Produzir fotos digitalizadas dos bens, para projeção

leilão;
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lll

-

Prestar assistência aos interessados;

-

Para o leilão o CONTRATADO deverá organizar a sessão em espaço cedido pela
Prefeitura Municipal de Cotia; pessoal técnico para a montagem do evento; instalação de
equipamentos de informática (Datashow, notebook, telão, êtc.) e a confecção de catálogos
(panfletos, cartazes, etc.), contendo as especificações técnicas dos bens a serem leiloados

lV

caso seja necessário;
V

Controlar o recebimento e repassar para Prefeitura Municipal de Cotia os valores dos bens

-

arrematados;

Vl

- Os bens arrematados serâo pagos pelo arrematante, após a assinatura da ata de leiláo,

em cheque nominal ao leiloeiro, TED ou depósito bâncário.
Envidar todos os esforços para que os leilões transcorram com normalidade e segurança,
dê forma a evitar danos, e/ou prejuízos a Prefeitura Municipal de Cotia e/ou aos participantes e

Vll

-

encerramênto do leilâo imediatamente após a tealizaçâo
apresentação do relatório de vendas para homologação do certame;

Íazer

o

do evento com a

Cumprir fielmente as exigências do contrato e observar para que os serviços sejam
prestados de acordo com este Edital e seus anexos;

Vlll
lX

-

-

Leiloar visando a maior rentabilidade dos bens;

Todas as dêspesas (meios, métodos, materiais, máquinas, mão de obra) correrão por
conta do leiloeiro, ficando a Prefeitura Municipal de Cotia isenta de quaisquer ônus referentes

X

-

ao leilão.
7, DO RECEBIMENTO

7.í.

Após a entrega e/ou execuçáo, o objeto será recebido:

N

7.í.í.EM CARÁTER PROVISóRIO: por meio de atesto formal do próprio gestor do contrato, que
se dará imediatamente após a entrega do objeto.

7.1,2.8M CARÁTER DEFINITIVO: por meio de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de ate 30 (trinta) dias da data dê recebimento provisório, desde que constatado o
cumprimento de todas as exigências e especiíicações previstas neste instrumento
Caso o objêto não atenda às êspeciíicagões técnicas, o gestor designado poderá rejeitáJo,
fixando prazo para que sejam efetuados os a.lustes e correções necessárias.

7.2.

7.3.

Todos os custos para nova execução, além de outros que incidam sobre o Objeto, correrãO

por conta única e exclusiva da contratada.
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I

Não será aceito objeto fora das especificações previstas neste instrumento.

- DAVTNCULAçÃO AO EDTTAL E CONTRATO

8.1. A CONTRATADA dêve ter plêno conhecimênto dâs disposiçõês constantes destê instrumento,

bem como de todas as condições dispostas no Edital do certame e dos anexos que o originou, e

das demais informações, não podendo invocar nenhum dêsconhecimento, como

elemento

impeditlvo ao perfeito cumprimento do ajuste, bem como deverá manter, durante toda execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas as mesmas condições de habilitação e
qualificação exigidas no chamamento.
9. DA RESCISÃO:
9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas seguintês condições:

9.1.í. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Prefeitura Municipal de Cotia, pela
inexecução total ou pâÍcial de suas cláusulas e condições, nos termos do artigo 77 da Lei n.o
8.666/93, sem que caiba ao CONTRATADO direito a indenizações de qualquer espéciê.

9.1.2. A inexecugão total ou parcial do contrato ensêja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, cabendo à Administração o reconhecimento de
sêus direitos em caso de rescisão administrativa, conforme Art. 55, inciso lX e Art. 77 da Lei
8.666i93, modiÍicada pela Lei 8.883/94. 9.í.3. O não cumprimento de cláusulas contratuais; a
falência; a cessão ou subcontrataçáo parcial ou total dos serviços sem prévia autorização por
escrito da Prefeitura Municipal de Cotia, constituem causas para rêscísão do contrato, de acordo
com o Art. 78 da Lei 8.666/S3, modificada pela Lei 8.883/94.

9.í.4. Os casos de rescisão do contrato serão formalmente motivados nos autos do

processo

administrativo, sendo assegurado ao CONTRATADO o direito ao contraditório e à prévia e ampla
defesa.

9.1.5. A declaraçâo de rêscisão do contrato, indepêndêntemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

ío
í

- DA ANTTCORRUPçÃO

0.1 As partes concordam quê executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de

acordo com os princípios aplicáveis às LicitaÇões e Contratos
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10.2. A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que

atentem

contra o palrimônio e a imagem da CONTRATANTE.

10.3,

Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quêm quer que seja, ou

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiÍas ou não Íinanceiras ou
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis nacionais,

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma quê não
relacionada a este contÍato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

10.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e

as

obrigaçôes de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinaÇões deste contrato.

1í. DAS SANçÔES:
í1.1

-

Em caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido,

o adjudicatário, garantida prévia e ampla defesa, ficará sujeita as seguintes sanções:

íí.1.1. Em caso de inexecução dos serviços, execução imperfeita, demora na execução ou
qualquer inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficará sujeita às seguintes penalidades:

11.1.2. Multa de mora de 0,33% por dia útil sobre o valor não repassado, até o período de 30
(trinta) dias de atraso no prazo previsto para execução dos serviÇos contratados, constante no
Termo de Referência;

11.1.3. lmpedimento e suspensão de licitar e/ou contratar, nos termos do inciso lll do artigo 87 da
Lei Federal no 8,666/93 e suas alteraçôes, do artigo 70 da Lei Federal no 10.520102 e da Súmula No
51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
11.2. As multas deverão ser recolhidas à Sêcretaria Municipal de Fazenda no prazo de 05 (cinco)

w

dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Estado;

í1.2,í. As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento das mesmas não eximirá
a CONTRATADA de rêsponsabilidade pelas perdas e damos decorrentes das inÍrações cometidas.

v
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12.í. A gestão do presente Contrato ficará a cargo da Comissão de Levantamento, AvaliaÇão e
Reavaliaçáo Patrimonial.
12.2. Cabe ao Gestor à fiscalização rotineira da prestação dos serviços.

í2.3. As irregularidades constatadas deverão sêr comunicadas imêdiatamente ao departamento de
compras e licitações, para que sejam tomadas as providências necessáraas para corrigi-las ou,
quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.

í3. FORO
13.1, Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas do presente Contrato,
fica êlêito o Foro do Município de Cotia por mais privilegiado que sêjam os outros.

Cotla-SP, '10 de abril de 2019-

DA SILVA
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CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
CNPJ

no:

46.523.04910001-20
CONTMTADA: OSVALDOSEOANES
CPF no:
697.592.438-49

TELEFONE: (11)I9106-3867

E-MAIL:

meseoanes@qmail.com
OBJETO: Contrataçâo de Leiloeiros oficiais, para
móveis e/ou imóveis.
PRAZO CONTRATUAL: 06 MESES.
PROCESSO No:.27.494118

-

a rêalizaçáo de leilôes de bens

INEXIGIBILIDADE N" 005/19

CHAMAMENTO PÚBLICO

NO

-

GONTRATO No 037/í9

-

OOl/18.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamênte, do Termo acima identificado, e, cientes do seu

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para lins de instruçâo e julgamento, damo-nos

por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação procêssual, até julgamento
final e sua publicação ê, se for

o caso e de nosso

interesse, para, nos prazos

e

nas formas legais e

regimentais, exercer o direito da defesa, interpor rêcursos ê o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doíavante, de quê todos os despachos e decisÕês que viêrem a ser tomados,

relativamente

ao aludido processo, sêrão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder

Lêgislâtivo, partê do Tribunal de Contas do Estado de Sáo Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei

Complêmentar Estadual

n" 709, de 14 de janeiro dê 1993, prêcedidos de mensagêm eletrônica

aos

interessados.

Cotia-SP, 10 de abril de 20í9.
CONTRATANTE
NOME; LUCIANO CÉSAR DA SILVA

w

Cargo: Secrêtário Municipal de Licitações e Logística.
E-mail institucional; lucianosilva.silva@vahoo.com.br

CONTRATADA

Nome e cargo: OSVALDO SEOANES

-

Leiloeiro

E-mail institucional:

DA SILVA
LICITAÇÕES E LOGISTICA

SECRETÁRIO M

OSVALDO

.D'§l*ssrF

ro §lt§l!.ifu'ftd*

r

PRTTEITURê DE
§ECiElAnrA Dç UCIrAÇOF

CO!lÂ
S

I

t"OÇ jgTlCA

CADASTRO DE RESPONSAVEIS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

CNPJno:

46.523.049/000'l-20
CONTRATADA: OSVALDOSEOANES
CPF no:
697.592.438-49
TELEFoNE: (1 í)g 9106-3867
E-MAIL: meseoanes@qmail.com
OBJETO: Contratação de Leiloeiros oÍiciais, para
móveis e/ou imóveis.
PRAZO CONTRATUAL: 06 MESES.
PROCESSO No: 27.494/18

-

a Íealizaçâo de leilóes de bens

INEXIGIBILIDADE N' 005/í9

CHAMAMENTO PÚBLICO

NO

-

CONTRATO No 037/í9

-

OOí/18.

Nome: LUCIANO CESAR DÁ S/LYA
RG no 23.212.180-1

-

CPF n" 157.813.448-02

Caryo: Secrctáio Municipal de Licitações e Logistica.
Endereço Residencial: Rua Carolina do Nofte, 338
Telefone:

1

1

-461 6-4846

-

-

Paysage Clat

-

V.G.P./SP - CEP: 06730-000

E-mail: lucianosilva.silva(õvahoo.com.br

Contratad a : o sv ALDo SEOÁ/VES
CPF n"

697.592.438-49 RG n" 2.939.866-6

Sedê; Rua Manaus, 605

-

Afto da Mooca

-

São Paulo/SP

ü/
-

CEP: 0318U040

Representante : Sr. Osva/do Sêoarês
Profrssão: Leiloeiro

E-maíl institucionat :

meseoanes@omail.com

Cotia-SP, 10 de abril de 2019.

/

§

*td,,,rr

.t

à .tÀ,!iÕd-tu,.

PRETÊITURA DE

CETIA

SECRETÂRlA DE UCIiAÇôES E tOGiSTtCA

CONTRÂTANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

CNPJno:

46.523.049/0001-20

CONTRATADA: OSVALDOSEOANES
CPF no:

697.592.438-49
TELEFONE: (lí) 9 9106-3867
E-MAIL: meseoanes@qmail.com
OBJETO: Contratação de Leiloeiros oficiais, para a realização de leilões de bens
móveis e/ou imóveis.
PRAZO CONTRATUAL: 06 MESES.
PROCESSO No: 27.494/18

-

INEXIGIBILIDADE N' 005/19

CHAMAMENTO PÚBLICO

NO

-

CONTRATO No 037/19

-

OOl/í8.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Nome: LUCIANO CESAR DA SILVA
RG no 23.212.180-1

-

CPF n" 157.813.448-02

W

Cargo: Secretáio Municipal de Licitaçóes € Loglstica.

Endereço Residencial: Rua Carclina do Noie, 338
Telafone:

1

1

-461 6-4846

-

-

Paysage

Clar-

V.G.P./SP - CEP: 06730-000

E-mail: lucianosilva.silva(Avahoo.com.br

Cotia-SP, 10 de abril de 2019.

DA SILVA
SECRETARIO

LICITAçÔES E LOGISTICA

lr

COÍIÀ

PR.TT'EITURA §T
$r;c:lFrÁnrÀ lr ItcÍAÇô,§ li lo,a i3I ic A
TERMO DE DESIGNAÇAO

coNTRATO

No 037/í

I

CHAMAMENTO PÚBLICO N' OO1/18

PROCESSO No 27.494t18
INEXIGIBILIDADE

NO OO5/19

Contratação de Leiloeiros oficiais, para a realização de leilóes de bens móvêis e/ou imóveis
Através do presente fica designado o servidor abaixo relacionado, como responsável
pela gêstão do contrato em referência:

Nome
RG

do Servidor: JoÃo PAULo vIEIRA

n" 12.2AA.166

CPE

no 049.883-218-00

Carqo: Chefe de Gabinete
DCPATTAMENTO: SECRETARIA DE LIC]TAÇOES

E LOGÍSTICA

Cotia-SP, 10 de abril dê 2019.

DA SILVA

SECRETÁRIO MU

tD

O t.6n',enE',&q*

LICITAçÔES E LOGISTICA
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