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ATA PARA REGISTRO DE Prol;ÇOS N' 099/2019 PARA REGISTRAR Pli.AÇOS I'Alia
FORNECIMENTO ENVENTUAL [: PARCEL\J)O !)E ILAÇÕES PARA PEIXICS,
(:OELllOS E AVES.

I'rc'gão I'resencial n' 036/2019
Processo l,icitatório n" 052/2019

A I'lied'EITURA ])O N']UN]C]]']O DE JAGUAR]].rNA, com sede a Rua A]fre(to Bucho. n" ] 235
- Bltirro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/000]-71 neste ato iepíet;enfada l)ela
ExcelentíssimaSccretária de Gabinete Municipal Sra. l\'leria Emília Peçonha dc Oliveira Silvo
Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 - SSP/S}). e inscrita no
CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rutt Custódia, n' 127, Jardim Zcni, CEP
13912-464, neste município cle JaWtariúna, Estado de Sào Paulo, doravante denominada
simplesmente ORGAO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa AGRO PECUÁRIA
DITINllO LTDA EPI', inscrita no CNPJ/MF' sob n' 53.994.562/0001 -64. a Av. Juba Preto. n'. 888.
FJairro Dias Palllleiras, CEP.: 13.930-0C)0, no N/município de Serra Negra, Estado cle São Paulcl
representada neste ato por seu Sócio Prol)rietário Senhor FRANSC]S(]:C) ]'EliElltA NI(T(.),
brasileiro, casado, portador do RG n'. 43.6(52.131-9/SSI'-SP e inscrito no CPF/lvllT sob n
328.113.288-07, residente e dolniciliado na Av. Santos Pinto , n' 173, Centro. CEP.: 13.930-000. no
Município de Serra Negra, Estado d\: São Pattlo, doravilntc clcnominada l)ETENTTORA, têm entre si
justo e acertado REG]STRAR OS PREÇOS Jo objeto abaixo especit]ca(]o, clecorrcnte cla Licitação
I'fogão Presencial p:tra Registro de Pi'aços Ro 036/201 9. cona f'undamento na Lei F'ederal n' l0.520.

tle 17 de Julho dc 20U2, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
llederal n' 8.666 de 21 de Jtmho tle 1993 e pela Lei Complementar n" 123/2006. altclada pela Lei
CoiTlplementar n' 147, de 07 de agosto cle 2014, e Lei Colnplenientar n' 1 55, cle 10 clc outubro dt.
20 1 6 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediallte tis
cláusulas :t seguir espcci bicadas.

CLAUSUL/\ PRllVIElltA -- DO Oi3JETO

!=11=.Aiwluçêgçklilçpo pala pçlixes, coelllos e ax'es, seguindo as especil:tenções c

i;üürúilíT ' PRODiJTOS
1 500 1 Quirelü para ttvQS adultas c üllllotes cine)alagcns tlc 25 kg. sctitlo utilizados 125 kg

por mês. As rações (querela) ttcverão ser entregues e açor licionitdas de tbrnaa a
permitir sua completa integrid:tde d\trttnte o transe)arte eni embttlagcns
impermeáveis ao yilpoi d:.gguz\ cm elDbiülg11s de 25 1íS

2 'T 1800 l Nlilho para aves adultas c filho es einlm age s de 25 kg. sendo utiliza\(los 150 kg
f)or ílaês. As raç:ões (N4illios) deverão ser t'nlrcgues c acondicionados de forma a

permitir suít coinp]era in[egriL]ade (]uran]e o tíansllolte elll embalagens
imperniçávcis ao vapor dc água çm embalagens dt 25 kg.

480 l<nção para coelhos em embalagens dc 20 11g. st'ndo utilizados 40 kg pur tTtês. .As
rações (deverão scr entregues c {icon(ticiona(tas le lbrnla {l pcirnitli sua completa

irlleuriclildc (llnll111S=iJ5111WgySj:111.gi !1l29bg:p.1111i:lJlgEÁk .ZQ.kS:

4 1 z[800 1 Raçõt's pa!'a peixes, maitutenção iriensul tle cinbalagcns dc 25 kg ulilizLlndo 400
kg por mês. As cações tleveriio ser entregues e acondicionactas dc turma a pcrmitii

L a completa integridatle tluri\nte o rlg!!!p1lte cm embalagl ns de 25 kg..

l
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CLÁUSUI.A SEGUND/\ PRAZO, FOlilHA DE EXECUÇÃO E l,OCAL DE ENTREGA:
2.2. Os itens iegistrados deverão ser entregues conibime Ordem cle Serviço. juntanleiate com o
respectivo empenllo, a scr emitida e enviada pela Sccletaiia cle Ttirisnto e Cultura (Parque Santa
Mana, na Rua José A]vcs Guedes, n' 1003, Jaguariúr)a -- SP. C'EP: 139] 1-23(i. Telefone:(19) 3867

4223. O horário de entrega deverá sei feito d;ts 8:00 às 1 2:00 e clãs 1 3:00 às 17:00).

}
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2.3. A empresa DETENTORA deverá se responsabilizar pela qualidade da entrega, onde as
embalagens deverão estar em perf'eira condições para armazenamento, mantendo a qualidade do
produto para o consumo.

2.4. Não será recebido o material que não apresente
fabricante, o prazo de validade.

de forma impressa, na elaabalagein original clo

2.5. A partir do recebimento da ordem de Fornecimento/Oficial juntamente com o Empenho, a
DETENTORA deverá entregar o item registrado no prazo mínimo de 24 horas e no máximo dc 05
(cinco) dias no endereço solicitados no oficio.

2.5.1. A cada entrega, a DETENTORA emitirá Nota Fiscal eletrõnica (NF-e), a qual será atestada
rubricada pela secretaria que solicitar o empenho. A mesma deverá ser encaminhada ao seguinte
endereço eletrânico: acém.sctl.ic(@.laguariuna.sp.gov.br Nota Fiscal eletiânica (NF-e), quando da
entrega elos itens solicitados deverá conter, obrigatoriamente: número do pregão e o número do
contrato. Também deverá ser indicado na nota fiscal núnacro da Agência e o número da conta col-rente
bancária da Banco do Brasil SA, a qual serão efetivados os pagamentos.

2.5.2. A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ónus para a ORGÃO GERENCIADOR

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE 1)0 REGISTRO DE PREÇOS
3. 1 Esta Ata de Registro de Preços Hirnaada entre o Orgão Gerenciador e a Detentora terá validade
de 12(doze) meses, a contar da data de sua assinatura

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4. 1 0 0rgão Gerenciador obriga-se a:

a) gerenciar tl presente Ata de Registro de Preços
quantitativos de contratação definidos;

obedecendo a ordem de classificação e os

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz
Preços, no prazo de 05(cinco) dias;

para assinarem a Ata dc Registro de

c) conduzir cvenhiais procedimentos administrativos de renegociação dc preços registrados
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

para fins

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a fhmiliarização das
pecullalidades do Sistema de Registro de Preços;

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de
Regista-o de Preços;

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscalizar o cumprilneilto das condições ajustadas no edital da licitação
Ata de Registro de Preços.

na presente

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBItIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar, no prazo de 05(cinco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preços
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b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento

c) entregar o item solicitado nos prazos estabelecidos na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria
de Administração e Finanças;

d) fornecer o item confonne especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de
Preços;

e) p ovidencial a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ORGAO GERENCIADOR referentes às condições fimladas na presente Ata de Registro de Preços;

f) foluecel, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
habilitação e qualificação cujas validados encontrem-se vencidas;

documentação de

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições
assinatura da presente Ata de Registro de Preços;

firmadas a partir da data da

h) ressarcir os eventuais prquízos causados ao Orgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de
Registro de Preços;

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS ]iEGISTRADOS:
6. ] . O preço unitário c total para o fomecimcnto do objeto constante em C]áusu]a ] . ] são de: ITEM
Ol: cona preço unitário R$ 1,59 (uin real e cinquenta e nove centavos), totalizando o valor de RS
2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais); ITEM\'1 02, com preço unitário RS 1, 14 (um real
e quatorze centavos), totalizando o valor de R$ 2.052,00 (dois mil c cinquenta e dois reais); ITEM
03, com preço unitário R$ 2,25 (dois ret\is e vinte e cinco centavos), totalizando o valor de RS
1 .080,00 (um mil e oitenta reais) e ITEM 04, com preço unitário RS 2,35 (dois reais e trinta e cinco
centavos), totalizando o valor de RS ll .280,00(onze mil, duzentos e oitenta reais) apresentados como
lance final pela DETENTORA, devidamente aprovados pelo ORGÃO GERENCIADOR,
totalizando o valor global estimado dc RS 16.797,00 (dezasseis mil, setecentos e noventa e sete
reais)

6.2 0s preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros
daDETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A cada entrega do item registrado, a DETENTORA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)
encaminhando-a no seguinte endereço eletrõnico: adm.setu@ajaguariuna.sl).gov.br, tt qual será

conferida e vistada pelo fiscal e encaminhada ao Secretário de Administração e Finanças, para
conhecimento, ateste e rubrica.

7.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão, o número da Ata de
Registro de Preços e o número do empenho correspondente.

7.3. Deverá também estar indicado na Nota Fiscal o número da Agência e o número da conta bancária
do Banco do Brasil a S/A, na qual serão efetiva(tos os pagamentos.
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7.4 Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Fiscal Eletrõnica. rá efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota

CLAUSLTLA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PliEÇOS
8. ] A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:

8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2. 1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

8.2.2 A Detentora nào formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instriimento enllil-8lcntc
no pr:tzo estabelecido, se a Administração não aceitar suajustiflcativa; ' ' "''''''- ''l-''

8.2.3 Enl qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4 0s preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

8.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração:

e quallflcaçãoque ficar conlscitaço que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de habilitação

8.2.7. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito. comnrovâ[ estar imnossibilitaH«
de cumpriram exigências da Ata de Registro de Preços.' ' ''''' ''' -"' "''pv--'u-'-'aua

8.3. A comunicação dcorancelainen.o do preço. registrado, nos casos previstos no subitem 8.2 será feita

que deram origem ao Reg suo de Preços viso ac recebimento, Juntando-sc comprovante aos autos

;iXl=KÊ'#::Th=ís= =.u'::=u::=:=i'=:3=T;z;J:=:=== =:r:;

Bg1 3B:!U : l:liU: :lFt; ! ::::
ll;H ;$1i!:l liil l;.:HIÊ:::::'='.= 3 :::='::.::::='=:
CLAI.JAULA NONA-PENALIDADES:

#4
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9. 1 . 1 . advel'tência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenlla a Detentora concorrido diretanlente;

9. 1 .2. multa, nas seguintes situações

9.1.2.1. de 1% do valor da Ordem de Serviço, por dia de atraso na sua retirada, até o 10'(décimo) dia
corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser aplicada a multa por inexecução
c promovido o cancelamento da Ata;

9.1.2.2. de 1% do valor da Ordena de Serviço, pol' dia de atraso, até o 10' (décimo) dia corrido do
atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total, e promovido o cancelamento da Ata;

9.1.2.3. de 30% (trinta por cento) do valor do lote, em caso de incxecução parcial ou total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivado
o cancelamento da Ata.

9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese de
praticar ates fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude
fiscal ou apresentar documento falso.

9.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decon'ido o prazo de 05
(cinco) t\nos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prquízos resultantes c desde
que cessados os motivos determinantes da punição.

9.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração cle inidoneida(te
poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subirem 9. 1 .2

9.7. As penalidades previstas nesta clá\tsula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
DETENTORA de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar ao ORGAO GERENCIADOR

9.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não sel-á considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
força m:\ior, devidamente justificados c' comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, veriHiça-sc
no fato necessário, cujos efeitos não erai]] possíveis evitar, ou impedia, nos termos do parágrafo único
do art. 393 do Código Civil

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:
10.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anterior-mente enunciadas, ensejará também a sua t'escisão, desde que oconam quaisquer dos motivos
enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.6(56/93
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l0.2 A rescisão dtt Ata de Registro de Preços poderá se dal' sob qualquer das formas delineadas no
art. 79, da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCINqA PRl$'1ElltA DISPOSIÇÕES GERAIS
1 ] . 1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-1978. do Ministério do

Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do
ORGAO GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causal ao ORGÃO
GERENCIADOR ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na entrega do objeto

contratado, isentando o ORGÁO GERENCIADOR de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos mesmos.

1 1 .3 0 0RGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues.

1 1.4 0 ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto entregue que
não atender às especificações, ou que sdanl considerados inadequados pela fiscalização, os quais
serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ânus pura o ORGAO
GERENCIADOR.

1 1.5 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1 1 .6 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta
as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA:

12.1 Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo que por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços
e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenlluma tolerância
houvesse ocorrido.

ci.Áusui,A DÉCIMA TEiiCEiRA - OA ANnCORRUpçÃo:
1 3. 1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que sÜa, 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 qualcluer espécie, sqa cle forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o que deve ser obsei'/ado, ainda, pelos
gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n" 12.846/2013, regulamentada no Mtmicípio de
laguariúna pelo Decreto n' 3655/20 1 7

CLÁUSULA DECK)'IA QUARTA VAI,OR TOTAL ESTIMADO:
14. 1 Dá-se a presente Ata de Registro de Preços o preço global estimado de RS 16.797,00(dezesseis
mil, setecentos e noventa e sete reais), para todos os efeitos legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:
15.1 Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua
assmatura.

CLÁUSULA DEC[NqA SEXTA - DO TERN]O DE CIENCIA E NOTIF]CAÇAO
1 6. 1 Na qualidade de ORGAO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme Anexo, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSI.JLA DÉCIMA SETllWA -- FORO:

1 7. 1 Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, oncJe serão propostas
as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a
presente Ata de Registro de Preços, cm 02 (duas) vias de igual teor e forma para un] só e jurídico
efeito, perante as testemunllas abaixo-assinadas, a lido presentes.

Jaguariúna, 23 de maio de 2019

PREFEITURA DO BIUNICIPIO DE JAGUARIUNA
olaria Emilia Peçonha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AGF]O

Í $$4.5$2/888q.$éÊ
ECL},qnl.\ l)I'Íi:.ll-lO LTI)/\

P.v. nuca 'cÍo, SÍ38

Francisco Pereira Neto
RG n'. 43.662.13 1-9/SSP-SP

].:9]C-000

'JecnA - spl
]

A.ssistbnte de Gestâe Pública
Pí2fÊitilf8 do hl intcipio de iaêuarlúna Luciano S. C. de Araújo

Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munidpio de jaguariúna
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TERMQDE ciÊNciA E XOTirlCACÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 036/20 1 9
Processo Licitatório: 052/2019
Ata de Registro de Preços n' 099/2019.
Objeto: Aquisição de rações para peixes, coelhos c aves.
Itens: 1, 2, 3 e 4.
Orgão Gerenciador: I'REFEITURA l)O l\'lUNIClplO l)E JAGUARIUNA
Detentora: AGRO PECUÁRIA DITINHO LTDA EPP

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1 . Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado dc São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manitêstações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastrainento no Sistema de Processo
Eletrõnico, confomle dados abaixo indicados, el-n consonância com o estabelecido na Resolução n'
O1/201 1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 dejaneiro 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 eletrânico ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acoinpanhanaento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fon-nas legais c regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

2

Jaguariúna, 23 de maio de 2019

GESTORDOORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Mana das Graças Hansen Albaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultunl
CPF: 272.223.598-69
RG: 25.480.348-9
Dttta de Nascimento: 19/05/1 975

Endereço residencial completo: Rua Alameda Salvador Bernardi, n' 257
Tn o ] l a ril'i n n/q P

E-mail instiQicional: adm.setuc@jaguariuna.sp.gov.t)r
E-mail pessoal: gracaalbaran@hotmail.com
Telefone: ( 19)3867-4223
Assinatura:

Estância das Flores



Jaauariúna
Departamento ({e Licitações e Contratos

Rua Alfrt'clo rjuctlo, 1 235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fure:( 19) 31{67 LUSO 1/ 9780/ 9707/ 9757/ 97ly2/ 978Ó

!ig111ggãál=gig..qllÊ..©$jDaram o ai uste:
PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP

CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464. Jaauariúna
E-mail instihlcional: sccrctariamariacmiliancnc@]jaguariuna.sp.gov])r
E-naail pessoal: mariaemilianenel?êgmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9Z
Assinam.tra:

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Francisco Pereira Neto
Cargo: Sócio Administrador
RG n'. 43.662.131-9/SSP-SP CPF/MF n' 328.113.288-07
Data dc Nascimento: 04 de fevereiro de 1988

Endereço residencial completo: Av. Santos Pinto, n' 1 73, Cento.o. CEP
de Serra Negra, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: compras@agropecuariaditinlle.co111.br
E-mai l pessoal : compras(@agropecuariaditinho.com.br
Telefone: (l
Assinatura:

13.930-000, no Município

F='..

E$3.9$4:
ACHO FECL

/Ü$$'i.g4.!
rH''P/

#


