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UVSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE JAGUARIUNAE A EMPRESARENOVOCONSTRUÇOES
LTDAEPP, PAriA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL
TURISICO
Tomada de Preços n' 007/2019
Procedimento Licitatório n' 067/2019

Contrato n' 111/2019
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sedena RuaAlfredo Bueno,
n.' 1235, na cidade de Jaguariúna,Estadode São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.'
46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Mana
Emília Peçanha De Oliveira Salva,brasileira, casada,portadora da Cédula de Identidade RG

n' 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e
domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguaríúna, Estado de
São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal n' 3.534/2017, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e a Empresa RENOVO CONSTRIJÇOES LTDA. EPP,
inscrita no CNPJ/MF sob n' 50.580.521/0001-33, com sede na Rua Gennania, n'. 579, Baixo
BonHim, CEP: 13.070-770, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, representada
neste ato pelo seu Sócio Proprietário Senhor Fernando Otacílio Caparica Santos,
brasileiro, casado,engenheiro, eletricista, portador do RG n'. 26.665. 137-9 SSP/SPe inscrito
no CPF/MF sob n' 179.446.938-96,residentee domiciliado na Rua Alvará Basco, n' 146,
casa 24, Vila Bela, CEP.: 13.087-723, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, que
também subscreve, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si
justo e contratado o seguinte:

1.0-0BJETO:
1.1 Prestaçãode serviços para construçãode portal turístico, com fornecimento de
material, mão de obra e equipamentosnecessários,conforme Memorial Descritivo e
demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do Edital.

1.2. O procedimento licitatório está vinculado ao.Contrato dç Rep8$seOGIJ 9000.816.

00/2017
-- Convênio
SICONVn' 854.083/2017,
celebrado
entreo MunicíDÍQ
g4 !J iãe:
Dor intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Económica Federal
e Portaria

Interministerial

n' 424/2016.

1.3. Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessáriossão de responsabilidade da

CONTRATADA.

2.0.DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterizaçãoda execuçãodo objeto, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
integram este Contrato, como se nele estivessemtranscritos, com todos os seus Anexos os
seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 007/2019;

b) Procedimento
Licitatório n' 067/2019;
c) Proposta da CONTRATADA.

y
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2.2. Os documentosreferidos no item anterior são consideradossuficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do

objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3.1. O objeto deverá será executadoem até 08 (oito) meses,contadosda data da Ordem de
Serviço, conforme Memorial Descritivo e demais documentos constantesnos Anexos, partes
integrantes do Edital.

3.1.1.A Ordem de Serviço será emitida pela CONTRATANTE, o que ocorrerá após
autorização da Caixa Económica Federal para o início da execução.

3.1.2. A CONTRATADA deverá instalare manter placa, em local visível, com as
informações da obra. A placa deverá seguir o modelo a ser fomecido pela CONTRATANTE.
A placa deverá ser instalada antes da execução dos serviços.

3.2. O contrato terá vigência de 09 (nove) meses, contados da Ordem de Serviços,
observando-se,quanto ao recebimento provisório e de6lnitivo do objeto, o previsto nas
cláusula 3.1. e 3.6.

3.3. Será nomeado pela CONTRATANTE,

profissional devidamente habilitado para exercer

a fiscalização da execução do obÜeto.

3.4. Seráde responsabilidadeda CONTRATADA o fomecimento de EPI's (Equipamentos
de Proteção Individual)

e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva),

necessários a

execuçãodo objeto e em atendimento às legislações vigentes.

3.5. O transporte de funcionários e maquináriosao local de execuçãodos serviços serão de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. O recebimento provisório ocorreráquando do término da obra, observado o prazo
previsto na cláusula 3.1. e eventual prorrogaçãoautorizada pela Administração, sendo
que o recebimento definitivo será atestado após 30 (trinta) dias da data do recebimento

provisono.
3.7. O prazo.de execução do objeto poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, $ 1',

da Lei 8.666/93, mediante requerimento devidamente instruído com os elementos
probatórios do evento ensdados do retardo, cuja decisão caberá à CONTRATANTE

e

sempre de maneira fundamentada.

4.0PREÇO:
4.1 0 preço global paraa execuçãodo objeto é de R$ 384.990,00(trezentos e oitenta e
quatro mil, novecentos e noventa reais), apresentadona proposta da CONTRATADA.
devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
4.2 0 preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisqueracréscimos
estando incluídos no mesmo todas as despesase custos, diretos e indiretos. como também os

lucrosdaCONTRATADA.

( ,}.-)
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4.3 As despesasdecorrentesdeste contrato correrão por conta das seguintesdotações
orçamentárias: 02 1 5 01 13.392.0033.1 144 4.4.90.51 .00 5 -- .1qc#a 3/9 -- Recurso Federal
e 02 15 01 13.392.0033.1144 4.4.90.51.00 1 -- /;7c#a 3.29 -- Recurso Próprio

5.0 - CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:
5. 1 A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA
executados.

realizará a aferição dos serviços

5.1.1 0 pagamento será realizado mediante medição dos serviços executados,aprovação
do fiscal do contrato e autorização do Gestor do Programa M mistério do Turismo -- Caixa
Económica Federal. Os serviços deverão ser realizados conforme Anexo IV

5.2 Ocorrendo a aprovaçãoe rubrica das medições,conforme mencionadona Cláusula
anterior, a CONTRATADA emitirá Nota Fisga! Eletrânica (NF-e), a qual deverá ser
enviada ao seguinte endereço eletrõnico ;lçl111:$çBlç@149yariuna:sp.gov.br, com cópia
para
turismo(êli]49uariuna.sp.gov.bi,
.jQ4çl1}411jg@jaguariuna.sp.gov.br,

conventos(@jaguariuna.ST).gov.br, yiniciug:çQnessg@jgg!@!jtl11ê:g12:gglL:b
e
debora.planda]-nento(glaguariuna.sp.gov.b] (A/C Carlos), a qual será conferida e vistada
pelo fiscal do contrato e enviada à responsável pela Secretariade Turismo e Cultura, para
conhecimento, atesto e rubrica.

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas o número da Tomada de
Preço n' 007/2019,o número do Contrato, bem como o número do Contrato de
RezasseOGU n' 9000.816-00/2017/Ministério do Turismo. Secretaria de Turismo e
Cultura.

APOIO

A

PRO.FETOS DE INFRAESTRUTURA

TURÍSTICA

-

CONSTRUCAODEPORTALTUR]STICO.
5.4 E obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária do
Banco do Brasil S/A, na qual serão efetívados os pagamentos.
5.5 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do

contrato e autorização do Gestor do Programa Ministério do Turismo -- Caixa Econâmíca
Federal, desde que os recursos financeiros tenham sido repassados ao Município.
5.5.1 . O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento

pela Administração.

5.6 Nenhum pagamentoserá autorizado sem a efetiva constataçãode sua execuçãona
fomla estabelecida neste Edital e seus anexos.
5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a Contratada deverá apresentar a relação dos

nomes de seus funcionários e os comprovantesde recolhimento do [NSS (Seguridade
Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), além das certidões negativas
de débitos tributário federal, estadual e municipal de sua sede.
5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições
realizadas pela licitadora.

Y
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5.9 A licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
natura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente
cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura.
5.]0 No caso de estar envolvida a utilização/emprego

de produtos e subprodutos

florestais, deverá estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante
vencedora, cópia da Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal,
com documentosde origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -- IBAMA,

do Meio Ambiente

ou pela Secretaria de Estado

SMA.

5.11. No caso de atraso nos pagamentos
que não decorrade responsabilidade
da
CONTRATADA,

o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, mensalmente.
incidindo juros na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97, pró rata tempore.

6.0TRANSFERENCL4DOCONTRATO:
6.1 A CIONTRATADA

não poderá transferir o presenteContrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da
CONTRATANTE,

dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0RESPONSABILIDADE:
7.1 A CONTRATADA é responsáveldireta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato e, consequentemente,responde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos

que, na execuçãodele, venha direta ou indiretamente,a provocar ou causar para
CONTRATANTE ou para terceiros.

'

7.2 Não existiráqualquervínculocontratual
entreeventuais
subcontratadas
e a
CONTRATANTE, perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato
será sempre a CONTRATADA.
7.3 A CONTRATADA

é respollsável pela análise e estudo de todos os documentos

fomecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo. em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância.
7.4 A CONTRATADA g!!!:!gg=gga manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigaçõesassumidas,todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de
Preços n' 007/2019.

8.0 ACOMPANHAMENTO

l)A EXECUÇÃO:

8.1 A CONTRATANTE

indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os contatos

com a CONTRATADA,

bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamentoda execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE.

não

exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e
demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual.
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8.3 . A CONTRATADA

deverá perm itir o l ívre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades

públicas concedentesou contratantes, bem como dos órgãos de controle intento e externo, a
seus documentos contábeis.

9.0DASOBRIGAÇOESE REPARAÇOES:
9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos é
da CONTRATADA,

inclusive

a promoção

de readequações,

sempre que detectadas

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.
9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem
determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim Ihe convier, poderá mandar executa-los
por conta e risco daquela, por outras empresas,cobrando-lhes os respectivos encargos.

10.0RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1 0 objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu
acompanhamentoe fiscalização que for designado pela CONTRATANTE
mediante Termo de Recebimento

Provisório,

confomte ANEXO

para tanto,

XIV, o qual será assinado

pelas partes.
10.2 Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, o objeto ficará

sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

10.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula l0.2 e uma vez comprovada a adequaçãodo
objeto aos termos contratuais, a obra será recebida deHlnitivamente, por servidor ou comissão

designadapela CONTRATANTE, medianteTermo de RecebimentoDefinitivo, conforme
ANEXO

XV, assinado pelas partes.

[[.OPENAL]])ADES:
11.1 0 atraso na execução e na entrega do objeto ensejarão aplicação de multa moratória à
CONTRATADA na ordem de 1% (um por cento) por dia, até o décimo dia de atraso, após o
que será considerada totalmente inadimplida a obrigação.

11.1.1. 0 total inadimplemento da obrigação ensejaráa aplicação de cláusula penal
remuneratória no importe de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
1 1.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidastambém ocasionará a incidência
da multa prevista em Cláusula ll.l.

11.3 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensãodo
direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indiretamente,
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, sem
prquízos das multas previstas na Cláusulas 11.1 e ll.l.l.
11.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA
elencadas nas Cláusulas precedentes.

antes da imposição das penalidades

11.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontadosdos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobradosjudicialmente.
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11.6 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, Htcarásujeita a
sançõesprevistas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93.

12.0 RESCISÃO:
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente entmciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados nos Ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93.

12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 da
Lei 8.666/93.

13.0 DISPOSIÇOES GEniAIS e DA GARANTIA:
2 (dois) dias contados da
Piç8 (ART) ou Reaistro
Qnome e o número da carteira

13.1.1. A ART deve vir assinalada como execução

TjtATADA efetivou
Qç8tÓrio, a garantia

13.3. A CONTRATANTE

cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer

título Ihefor devidapelaCONTRATADA.
13.4. Seo valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquerobrigações, incluindo
a indenizaçãode terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência
simples, obrigar-se-á a repor ou coletar o seuvalor, no prazo máximo e improrrogável de
05 (cinco) dias, contados do recebimento da notiHlcação.
13.5. Após o término do contrato desdeque cumpridas todas as obrigações assumidas,a
garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
requerimento do interessado.
13.6 A CONTRATANTE

reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a

execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já
executados.

13.7 A CONTRATANTE reserva-se,ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço que
não atender às especificações, ou que sda considerado inadequado pela fiscalização.

13.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidadepelos danos que causar a
CONTRATANTE

ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na execução

dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE
possa surgir em decorrência dos mesmos.

de toda e qualquer reclamação que

13.9 A CONTRATADA será a única responsávelpara com seusempregados e auxiliares 110
que conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de

y

]
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acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos cm lei, em especial no que diz

respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.'
3.214 de 08/07/1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá

motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE
a aplicação das sanções cabíveis.

ou rescisãocontratual com

13.10 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo
técnico realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado.
13.1 1 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita

autorizaçãoda CONTRATANTE.
13. 12 A CONTRATADA
é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato, bem como pelo fomecimento dos EPI (equipamentos de proteção

individual) e EPC (equipamentode proteçãocoletivo) que se fizerem necessáriopara a
execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os

danose prquízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente,a provocar ou causar
para CONTRATANTE ou para terceiros.
13.13 A CONTRATADA,

no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais,

obriga-sea adquiri-losde pessoajurídicas cadastradas
no CADMADEIRA.
13.14 Aplicam-se a este Contrato as disposiçõesda Lei n.' 8.666/93 e alterações,que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

14.0.TOLERÂNCIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes,em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seusAnexos, tal fato não poderá liberar, desonerarou de qualquer forma
afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

15.0.DAANTICORRUPÇAO
15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que sda, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie,seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, se as penas da
Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentadano Município de Jaguariúna pelo Decreto n'
< h\v'/l

1 1'/

16.0VIGENCIA:
16.1 0 prazo de vigência observará o disposto nas cláusulas 3.1, 3.2 e 3.6 deste contrato

17.0-VALORDOCONTRATO:
17.1 As partes contratantesdão ao presenteContrato o valor global de RS 384.990,00
(trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais).
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18.0 -

TERMO DE ciÊNciA E NOTifiCAçÃO:

18.1Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarãoTermo de Ciência
e Notificação, conforme Anexo Xll, relativo, se for o caso,à transmissãodesteProcesso
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

19.0-- FORO:
19.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
renunciando expressamentea qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só ejurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Jaguariúna,31 de maio de 2019

?
PREFEITURA DO WUNI(iplo

ni;ÜAGUhKiÚNA

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

Á©
W
RENOVOCONSTRtX:0ESLTDA-EPP
Fernando Otacílio «aparica Santos
RG Do.26.665.137-9SSP/SP
CPF/MF sob n' 179.446.938-96

33
SG.580.521/0001
WVO CONSTRUÇÕES
mA
R. Germânla.579
Bonftm - CEP. 13070 -770

CAMPINAS SP

Assistente de Gestão Pública
l)refeituía do Município de Jaguariúna

LucianoS.C. de Araújo
Assistentede GestãoPública
Prefeitura do Munidpio dc jaguariúna
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ANEXOXll
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICACÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 007/2019
Procedimento Licitatório n' 067/2019
Contrato Ho111/2019.
Qbigle: Prestaçãode serviços para construçãode portal turístico

Convénio Contrato de

Repasse
OGU 9000.816-00/2017
--ConvênioSICONVn' 854.083/201
7
Contratante: PREFEITIJjiA DO MIJNICIPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: RENOVOCONSTRUÇOES
LTDA - EPP
Pelo presenteTERMO, nós, abaixo identificados
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estarásujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Guiotrâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrânico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo,serãopublicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, paire do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
confonnidade com o artigo 90 da Lei Complementarn' 709, de 14 de janeiro de 1993,
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 eletrõnico -- 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.
Jaguariúna, 3 1 de maio de 2019

GESTORDOORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Mana das GraçasHansenAlbaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69
RG: 25.480.348-9
Data de Nascimento: 19/05/1975
Endereço: Alameda Adélia Salvador Bernarda,257, Estância das Flores
E-mail institucional: adm.setuc@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:

Telefone:(19) 3867-4223
Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE
Nome: Mana Emília Peçanhade Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete

RG n' 22.552.439-9SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna São Paulo

E-mail institucional: secretariamaiiaemílianenç(ãjaguariu
na.sp.eov.br
E-mail pessoal:nlariaeilailianene(ãu IBjj:çQm

PelaCONTRATADA:
Nome: Fernando Otacílio Caparica Santos
Cargo: Empresário
RG n'. 26.665.137-9 SSP/SP
CPF/MF n' 179.446.938-96
Data de Nascimento: 10/01/1 976

Endereço residencial completo: Rua Àlvaro Bosco, n' 146, casa24, Vila Bela, CEP.: 13.087
723, no Município de Campinas, Estado de São Paulo

E-mail institucional: adm(êconstrutoranadir.caIU.br
E-mail pessoal:

Telefone(s):
(19)3242- 6222
Assinatura:
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