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Procedimento Licitatório n" 421/2022
Pregão Eletrânico n' 121/2022

de São Paulo, representada neste ato por seu Procurador Senhor Alexandre Patrussi de Souza brasileiro.
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1.1. - Registro de preços de serviços de sonorização, iluminação, locação de palco, gerador, painel de Led,
sistema de microfonação e de discotecagem, com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte,
montagem e desmontagem pata os eventos a serem realizados e apoiados pela Secretaria de Turismo e Cultura.
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria
de Gabinete, nas quantidades e especificações abaixo, que estão detalhadas no ANEXO l parte integrante do
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4.1 LOCAÇÃObÉii

1 5X[ 8. LOTE 4 ]' D]ÀR ]A  
4.2

COBERTURA 15X18. LOTE 4 2' DLÁRIA
UN 2 R$ 840.00 RS 1.680.00

LOTE05-PALCO
5.1 LOCAÇÃO DE PALCO DE GRÀNbÉ ÉÕR:IÊ êÕ@

COBEKTUKAiÓlxt8.LOTE5iaoiÁKiA   3 l RS ]2.215,66 l RS 36.646,98

5.2 LOCAÇÃO DE PAIRO DE GRANDE PORTE COM
COBERTURA 16X18. LOTE 5 2' DIÁRIA

UN 5 R$ 870.00 R$ 4.350.00

 
Item  
2.] LOCAÇÃOOilisÀiN [IN      
2.2 LOCAÇÃO DE PÀÜÉ        

 
 

3.1  
9 LOCAÇÃOÕÉii

COBERTURA8X6,LOTES,2'DIÁRIA   4 RS 600.00 R$ 2.400.00
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LOTE 14 - ILUMI
14.1 PR.ESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE U.UMINAÇÃO

COMPLEMENTAR TIPO 1, LOTE 14. 1' DIÁRU  
L4.2 PRESTAÇÃO 0E SEKVi(Ói ijEÍiltjMiilÃ(lãa

COMPtKMENTAK TWO l LOTE 14. 2- DIÁR IA   1 ] RS 69 ] .50 RS 7.606.50
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Prefeitura a.BAUniçÍPiQ de Jaauaríúna

1 .2. - Os preços referidos acima são finais e irre4ustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

ALEXANDREPATRUSSIDESOUZA

LOTE19
19.1  
[9.2 PKKS;FAÇA

POR'lB, LOTE 1 9. 2" DTÁRTA   8 R$ 1 .250.56 R$ 10.004.48

LOTE20-1
20.1

PORTE,LOTE20.1'DIÁRIA  
20.2 PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DÉ EÜÜtíqÃCÃÕ:ÜÉÕIã

POR'lB, LOTE 20. 2" DTÀRTA   5 R$ 516.40 R$ 2.582.00

LOTE21-TLUNnNACÃOPORTEPEOUENO
2].1 PKKSTAÇÀoDrsEkVI(õ

PERU ENO. LOTE 21. 1' DIÀRU    
21.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TLUMÍNAÇÃ0 PKQutNO

PORTE. LOTE 21. 2' DIÃRU   12 RS 44S,OO RS 5.340.00

LOTE 22 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE TIPO 2
22.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÕiiõki2ÀêÃÕMiêãõ

POKVE TIPO 2. LOTE 22. 1" DIÁRIA   2() R$ 1 .138.80 R$ 22.776.00

22.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MICRO
POitTE Tn0 2, LOTE 22. 2' DIÁRIA

UN 5 [t$ 440.40 RS 2.202.00
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1.3. - Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 2.524.254,78 (dois milhões
quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), para todos
os ef'eitos legais. ' ' ''""' ' '''' i"

2. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR]A

2.1 . Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro de Preços
correrão por conta da rubrica orçamentária: ' '

02.15.01.13.392.0033.203 1.3.3.90.39.00
02.06. 01 .08.244.0025.2003.3.3.90.39.00
02.09.03.12.36] .0014.206] .3.3.90.39.00
02.10.01.27.8] 2.0023.2023.3.3.90.39.00
02.0] .02.04.131.0059.2042.3.3.90.39.00
02.01. 02.04.131. 0059.2042.3.3.90.39.00

Recurso Próprio;
Recurso Próprio;
Recurso Próprio;
Recurso Próprio;
Recurso Próprio;
Recurso Próprio.

3. - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, PRAZOS E CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO.
3.1. - Todo material, equipamentos c mão de obra necessários são de responsabilidade da
DETENTORA, sendo também de sua responsabilidade os custos com transporte, EPI's e
alimentação de toda a equipe necessária à execução do objeto.

3.2. - Os eventos poderão ser realizados em qualquer bairro do Município de Jaguariúna

3.3. - O objeto registrado deverá ser executado confomte solicitação, através de Ordem de Serviços,
a serem emitidas pelas Secretarias solicitantes, as quais serão enviadas com antecedência de até 02
(dois) dias à realização de cada evento.

3.3.1. - A partir do recebimento da Ordem de Serviços, juntanaente com o respectivo empenho
orçamentário, a DETENTOliA deverá entrar em contato com a Secretaria solicitante, da seguinte
fomla: Secretaria de Turismo e Cultura, pessoalmente, no Parque Santa Mana, sede da Secretaria de
Turismo e Cultura, na Rua José Alvos Guedes, s/n, Parque Santa Mana, por meio do telefone (19)
3867-4223 ou ainda, através do e-mail: eventos(ãiaguariuna.se.aov.br /

; Secretaria de Educação, pessoalmente, na rua Coronel Amâncio
Bueno, n' 400, Centro ou pelo telefone (19) 3867-1121 ou ainda, através do e-mail:

; Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, com Marmelo
Nascimento, pessoalmente na rua Epitáfio Pessoa, s/n' - Vila Sete de Setembro ou pelo telefone (19)
3 867-4240 ou ainda, através do e-mail: ; Secretaria de Gabinete.
com Rita Dias, na rua Coronel Ainâncio Bueno, n 400 -- Centro ou pelo telefone: (19)3867- 9700;
Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Juba Bueno, n' 1 79 -- centro ou pelo telefone (19)

3.4. - Será de exclusiva responsabilidade da DETENTORA todos os encargos sociais, trabalhistas e
médicos, despesas com alimentação, transporte, seguro e/ou quaisquer outros ânus decorrentes da
execução dosscrviços.

3.5. - A empresa DETENTORA é a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços,
fornecimento de materiais, instalação e retirada dos equipamentos;

=:=::=Eii:"""'""-. ilg
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DETENTORA;antemente proibida a subcontratação ou terceirização do serviço prestado pela

3.7. - No caso dos geradores, fornecerá equipamentos com ano de fabricação igual ou superior a 2008;

3.8. - E a única e exclusiva responsável pelos seus empregados, Htcando expressamente afastada a
existência de qualquer relação de emprego com a mtmicipalidade;

3.9. - Deverá prestar os serviços de acordo com as instruções da Secretaria de Turismo e Cultura.
Secretaria de Juventude, Esporões e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e

Secretaria de Gabinete em qualquer horário e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados;

3. 10. - Fornecerá todos os materiais, ferramentas e mão-de-obra utilizados para instalação, execução,
manuseioedesinstalaçàodosequipamentos; ' ' ' ' ''

3.1 1. - Deverá montar os equipamentos com, pelo menos, 3 (três) horas de antecedência do horário
da realização do evento. Finalizada a montagem e iniciado ~o período de antecedência mínima (3
horas), começa-se a contagem do tempo da diária a scr paga pelo Município; '- ~

3. 12. - Executará toda a instalação elétrica de acordo com as nomlas técnicas existentes, considerando
distâncias e dimensões do local, inclusive com a montagem e colocação de quadros de proteção aos
circuitos de energia elétrica, dimensionados adequadamente, quando necessário;

3. 1 3. - Instalará extintores de acordo com o porte dos sistemas de iluminação, sonorização, geradores,
PaineldeLedePalco,comoformadepreveniracidentes; ' ' ' '

3.14. - Deverá fornecer equipamentos que obedeçam às especificações das normas da ABNT. do
CREA e do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.

3. 15. - Disponibilizará técnicos para a operação dos equipamentos durante todo o evento, bem como
para solucionar todo e qualquer problema relativo ao seu funcionamento;

3.16 Retirará os equipamentos em até 48 (quarenta e oito) horas após o término do evento;

3.17. - A Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude, Esporões e Lazer, Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Gabinete, informará por escuto, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias, sobre data, horário e ]oca] da montagem de cada um dos
eventos, os quais acontecerão dentro do Município dc Jaguariúna.

3.1 7.1 . - Excepcionalmente os serviços poderão ser solicitados com prazo menor quc o estipulado
acima, caso cm que serão negociadas entre a Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude,
Esportcs c Lazer, Secretaria dc Educação, Secretaria dc Assistência Social e Secretaria dc Gabinete.
c a empresa DETENTORA as condições dessa prestação de serviços.

3.18. - Os prazos de montagem e desmontagem não serão computados pala pagamento das diárias a
serem efetivamente pagas pelo Município de Jaguariúna.

ALEXANDREPATRUSSIDESOUZA
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3.19 - Na ocorrência de alguma situação adversa, a Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de
Gabinete, poderá cancelar o evento, sem qualquer tipo de ónus, comunicando o fato à empresa
DETENTORAcomaté2(dois)diasdeantecedência.' ' '' '' ' ''- - -'''l.'-'"-

3.20. - A empresa deverá estar com TODO 0 EQUIPAMENTO no local do evento e esse deverá ser

listado e aprovado pela Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude, Esporões e Lazer,
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Gabinete antes da
montagem.

3.20. 1 - É temlinantemente proibido iniciar a montagcin sem que TODOS os equipamentos estejam
no local e sejam vistoriados. Caso algum equipamento estqa com problema, avaria ou mal

podendo prejudicar o evento a ser realizado, sob pena de multa de 50% do valor da diária. '

4-VALIDADEDO REGISTRO DEPREÇOS
4. 1. - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura

5. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5 1 - O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Secretaria
de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria de Educação,'decretar a de
Assistência Social e Secretaria de Gabinete, que somente será emitida após a efetiva prestação 'dos serviços

5. 1 . 1 . - A Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria de Educação,
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Gabinete, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura para aceita-la ou rqeitá-la. '

5.2. - As Notas ülcais/Faturas deverão ser encaminhadas para o e-mail: êdH:$çtuc(@iaquariuna.se.aov.br
quando o evento for realizado pela Secretaria de Turismo e

ndo o evento for realizado pela Secretaria de Educação ou para o e-
, quando o evento for realizado pela Secretaria de Juventude,

Esportes e Lazer: ou para o e-mail: ando o evento for realizado pela
Secretaria de Gabinete, ou para o e-mail: $ê$@jêgyêl;Üllg::$11:gQy::b

5.3. - A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude.
Esportes e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Gabinete, será
devolvida à empresa DETENTORA para as necessárias correções, cona as informações que motivaram sua
rqeiçao

5.4. - A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Secretaria de Turismo e Cultura. Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Gabinete.
em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa suspenda a prestação dos serviços.

5.5. - O pagamento da Nota Fiscal/Fatura aprovada pela Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Gabinete.
não está condicionada à execução de novas prestações de serviço.

5.6. -- Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e): a descrição dos serviços prestados e sua
quantidade; os números do pregão, desta Ata de registro de preços e do empenho orçamentário correspondentes
à prestação de serviços; os números da agência e da conta bancária em que o pagamento deve ser realizado.

usEXAnDRZPATnUSSloESOUZÜ iH Páginafidcll
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5.6. 1 - A conta bancária fomecida deverá estar no mesmo CNPJ da DETENTORA

5.6.2. - Não será aceita a indicação de conta poupança

6.-PENALIDADES:

ha=$HB=H=E':$$1 SE ,:n: w:!t:
DETENTORA concordo diretamenteconstatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a

6.1.2 multa, nas seguintes situações

6. 1.2. 1. - moratória de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso injustificado em realizar o

romecimento, até o 1 0' (décimo) dia corrido do atraso, após o que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação e aplicada cumulativamente a multa por inexecução total e promovido o cancelamento da Ata de
registro de Preços;

6 1 2.2. -- remuneratória de até 30% (trinta por cento) do valor da Ata, en] caso de inexecução total do
fomecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivado o
cancelamento da Ata Registro de Preços, sem prquízo da aquisição do objeto junto a terceiros às expensas da

6.1 3. - Imp.edimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna, pelo prazo
(le até 05 (cinco) anos; ' '' ' '''' '

6.1.4
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública

6.1 .4. 1. - Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido 02(dois) anos
da declaração, requerer a reabil itação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
se a empresa ressarcir a Administração pelo prquízos resultantes, e desde que cessados os motivos
determinantes da punição

6.2. - A aplicação. de. qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à DETENTORA

6.3 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

6.4. - As multas aplicadas serão cobradas administrativamente, judicialmente ou descontadas de eventuais
créditos da DETENTORA.

6.5. - As penalidades previstas nesta cláusula tên) caráter de sanção administrativa, não exibindo o
licitante/adjudicatário de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Prefeitura de Jaguariúna.

« Página7dcll
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Prefeitura

7.-
7.1

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito quando

7. 1 . 1 . - A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços

7. 1 .2. - A DETENTORA não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;

7.1.3

7.1.4.

7.1.5.

A DETENTORA der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

Houver inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços

7. 1 .6. -- Houver razões de interesse público devidamente motivadas e justinlcadas pelas Secretariasl

7.1.7. Ficar constatado que a DETENTORA perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação; ' ' ' ' ' ''"" ''-'

7.1.8. -- A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento de item, comprovando encontrar-se
impossibilitada de cumprir as exigências da ata de registro de preços, em função de fato supervemente
decorrente de caso fortuito ou força maior

7.1.8.1. - A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, ficando facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

7.2. - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitens anteriores será

feita pesa.oalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, jLulíando-se comprovante aos autos que
deram origem ao Registro de Preços;

7.3. - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA., a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por duas vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação

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

9.-CONSIDERAÇÕESFINAIS
9. 1 . -- A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que conceme
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 da Prefeitura e/ou cancelamento da ata.

9.2. - Para a execução desta Ata de Registro de Preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer paganaento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de fortna direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata dg

ALEXANDREPATRUSSIDE SOUZA
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Registro de Preço, ou, de outra forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores e

n' 3.655/2017. s (u Lei reQeral n" 12.u46/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto

liH EIHÊRXHi:zHÇ iE :.=:in:'::=:'::::=
a-) Pregão Eletrânico n' 121/2022;
b-) Procedimento Licitatório n' 421/2022.

exigidas na lia ação briga-se a manter, durante a execução da Ata, todas as condições de habilitação

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só ejurídico efeito, perante as testemunhas
abaixoassinadas,atudopresentes. ' ' ' ' ' '''

Jaguariúna, 05 de setembro de 2022

Secretária de Gabinete

PE3:4 11a :iCIT.\ilyl:lJE

ALEXANQREPATRUSStDE SOUZA
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MARCIO JUIZ BORGES
Alexandre Patrussi de Souza
RG N': 26.488.408-5 SSP/SP
CPF/AIF N': 184.322.658-88

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
['refliNra do MunIcÍpIo dc llp flana
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Procedimento Licitatório n' 421/2022
Pregão E[etrânico n' ]21/2022

j?HHgPn=:lT:H:F::iTEm " "-":''--' " '"""'.»
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N': 300/2022.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ay êste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual,
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;

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, 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, 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) as informações pessoais dos responsáveis pela çg!!lÍBIa!!@ estão cadastradas no módulo eletrânico do

Cadastro Corporativo TCESP -- CadTCESP", nos tempos previstos no Artigo 2' das Instruções n'01/2020.
contorne "Declaração(ões) de Atualização Cadastral« anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos ates do processo até seujulgamento 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 reclu'sos e o que mais couber.

Jaguariúna, 05 de setembro dc 2022

A!!J11RI]):\DE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENrIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

GABÃO DO CERTAME
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete

ALEXANDREPATRU$SIDESOUZA
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!glg.Qrgãg.gg!.gQciador:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

Pela Detentora:

Nome: Alexandre Patrussi de Souza

Cargo: Assessor de Licitações / Advogado
CPF 184.322658-88

Telefone: 1 9-97405-] 585/ 1 g-3244-1310/ 99267-9699

e-n)ans: ÇQDQIQ@gç11:9çêçiêllêl111$si.CQm.br /

Assinatura: ALEXAbíDREPATRUSSIDESQUZA

'.'setFro p Ef/ ssln»dçrdiEítõl 6""-

ERENCIADOR
Nome: Mana das Graças Hansen AJbaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69

Assinatura

Nome: Rafael da Silvo Blanco

Cargo: Secretário de Juventude, Exporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57

Assinaütra

Nome: Cristina Pinto Carão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.] 18-08

Assinatura

Nome: Andrea Dias Lizun

Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.7 1 8.828-90

Assinahu'a

Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
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