MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS
CONTRATO Nº 50/2018
PROCESSO ADM Nº: 46/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na
Praça Francisco Simões, s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste
ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°. RUY DIOMEDES
FAVARO, brasileiro, casado, portador do documento de identidade R.G. n° 25.697.861x, e inscrito no CPF/MF sob o n° 266.861.078-83, através de seu órgão executivo
municipal doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A, Sociedade Anônima Fechada, CNPJ Nº
90.180.605/0001-02, inscrição estadual isenta, estabelecida à Rua Marechal Floriano
Peixoto, nº 450, Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do
Sul, CEP 90.020-060, devidamente representada na forma do contrato social,
doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, perante as duas
testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de seguro para os veículos automotivos integrantes da frota do
Município de Dois Córregos (art. 6º, inciso VIII, b, 40, I, Lei 8.666/93).
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas da Lei que
está tecnicamente, economicamente e financeiramente apta à execução dos serviços
objeto deste contrato, inclusive para pagamento de eventuais valores em abertos com
os profissionais que executaram serviços dentro dos prazos previstos no edital do
certame para recebimento dos valores pelo CONTRATANTE.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA deverá executar os serviços mediante solicitação
da Divisão de Material, através de “ORDENS DE SERVIÇOS”, ou equivalente, nas datas,
quantidades e termos requisitados.
Parágrafo terceiro: A execução deste Contrato será disciplinada por suas cláusulas e
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pelos preceitos de direito público, em especial os estabelecidos na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, incidindo-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as regras de Direito Privado aplicáveis ás obrigações ora contraídas.
Parágrafo quarto: Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da
forma de execução do presente contrato, bem como para definir procedimentos e
normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato os
documentos do Edital de Pregão Presencial nº 23/2018, Processo Administrativo nº
46/2018, e, em especial, a Proposta de Preços.
2ª-DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO - A CONTRATADA será remunerada pela
prestação dos serviços descritos na cláusula anterior, de acordo com os montantes de
serviços licitados no período, até o limite abaixo discriminado:
VALOR GLOBAL: R$ 50.150,00.
Parágrafo primeiro: O preço global é final, não se admitindo qualquer acréscimo ou
reajuste, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA, salvo as hipóteses previstas em lei.
Parágrafo segundo: Além do pagamento do valor convencionado, nenhuma obrigação
acessória terá o MUNICÍPIO durante o cumprimento do objeto do presente contrato.
3ª-DO FATURAMENTO E PAGAMENTO – O MUNICÍPIO realizará o pagamento do
objeto em até 30(trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da(s)
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), se de acordo com o solicitado e em conformidade com o
contrato.
Parágrafo primeiro: O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará
multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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Parágrafo segundo: Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á
o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da
apresentação dos documentos corrigidos.
Parágrafo terceiro: Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número
do contrato e data do contrato, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e
Agencia bancária, da empresa, sem os quais o pagamento poderá ficará retido por
falta de informações.
Parágrafo quarto: Não será pago à CONTRATADA qualquer valor referente à taxa de
administração ou equivalente pelos serviços prestados.
Parágrafo quinto: Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados.
Parágrafo sexto: O MUNICÍPIO poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a
qualquer título lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste contrato.
4ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por
conta do seguinte crédito orçamentário:
01.01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
08.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃ DE ESTRADAS
09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
13.01 – SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
19.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
22.01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
25.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
26.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
27.01 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.69.00.00.00

5ª-DA VIGÊNCIA – O presente contrato, bem como as apólices, terá vigência por 12
(doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos
termos do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
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Parágrafo primeiro: O objeto deste contrato, não poderá ser cedido, transferido ou
caucionado, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, sob pena de nulidade
do ato e da sua rescisão.
Parágrafo segundo: A não prorrogação do prazo de vigência contratual por
conveniência da CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer
espécie de indenização.
6°-DA EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços objetos deste contrato é o de
empreitada por preço global.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá zelar para que os serviços sejam prestados
conforme exigência da CONTRATANTE, de acordo com o previsto no TERMO DE
REFERÊNCIA, nos demais documentos do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018,
constantes do Processo Administrativo mº 46/2018, e também, em conformidade com
a proposta por ela apresentada.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA deverá providenciar a emissão e entrega da
apólice nas condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA no prazo de até 15
(quinze) dias úteis, contados do início da vigência deste Contrato.
Parágrafo terceiro: Recebida a apólice, a CONTRATANTE terá o prazo de até 10 (dez)
dias corridos para verificar a sua conformidade; constatadas quaisquer irregularidades
na apólice, a CONTRATANTE poderá rejeitá-la, determinando que a CONTRATADA a
substitua, ás suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
notificação.
Parágrafo quarto: A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber a apólice e,
consequentemente, não pagar por ela, caso não esteja de acordo com as
especificações constantes neste instrumento, na proposta vencedora, no Edital e no
Termo de referência.
7ª-OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA, aquelas previstas no Edital, no
contrato e em sua proposta, as quais passam a ser parte integrante da presente
cláusula independentemente de transcrição, como também as que seguem mais
adiante relacionadas:
Parágrafo primeiro: Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja
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civil ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de
trabalho, além de todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições
outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial,
social ou outras, quer sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo
apresentar, de imediato, quando solicitado, todos e quaisquer comprovantes de
pagamento e quitação.
Parágrafo segundo: Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos
termos do art. 125 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese,
empregados da Contratada intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
Parágrafo terceiro: Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser
vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
Parágrafo quarto: Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto
capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
Parágrafo quinto: Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas
porventura existentes.
Parágrafo sexto: Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, notadamente, as condições de idoneidade.
Parágrafo sétimo: Segurar todos os veículos previstos no EDITAL e seus anexos, com
cobertura “total compreensiva”.
Parágrafo oitavo: Substituir a apólice que, em caso de erros, for rejeitada pela
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação, tal como
reza a cláusula anterior.
São obrigações do MUNICÍPIO:
Parágrafo nono: Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos por este instrumento
particular.
Parágrafo décimo: Acompanhar a execução do contrato e manifestar-se formalmente,
sempre que os serviços não atenderem as especificações exigidas.
Parágrafo décimo primeiro: Informar, por quaisquer de seus servidores, a ocorrência
de sinistro em quaisquer dos veículos segurados, no prazo de até 05 (cinco) dias, a
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contar da verificação do sinistro.
8ª-RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA ficará civilmente responsável pelas
obrigações oriundas de ilícitos praticados por si, seu pessoal ou seu preposto, devendo
ressarcir todos os danos causados ao Município de Dois Córregos, à pessoas e bens de
terceiros, por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, por sua ação ou
omissão.
Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os
documentos fornecidos pelo MUNICÍPIO, para a execução dos serviços, não se
admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de
tais documentos.
9ª-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO – O acompanhamento da execução dos
serviços será efetuado pelo Gestor do Contrato a ser designado por portaria.
10ª-DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO – Fica a
servidor André Gustavo de Castro, como gestor do contrato, incumbido pela
fiscalização da execução dos serviços.
Parágrafo primeiro: A fiscalização da CONTRATANTE não exclui nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às
cláusulas do contrato.
11ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e
escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados a seguir:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o
MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;
d) O atraso injustificado no início dos serviços;
e) A cessão ou transferência do objeto do presente contrato, sem prévia e expressa
autorização do MUNICÍPIO;
f) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execução;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada;
i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
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j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
m) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as
consequências previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos do
Município de Dois Córregos;
Parágrafo primeiro: A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para do
MUNICÍPIO.
Parágrafo segundo: A rescisão contratual poderá ser também judicialmente requerida,
nos termos da lei.
Parágrafo terceiro: No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pelo MUNICÍPIO, decorridos dos serviços ou parcelas destes já executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
fica assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação caso em que, sua decisão deverá
ser comunicada por escrito o MUNICÍPIO.
Parágrafo quarto: O contrato poderá ser rescindido ainda pelos motivos previstos nos
artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo
80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
Parágrafo quinto: Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da
Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
Parágrafo sexto: A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou
suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de
conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada.
12ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a publicação
do extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro
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do prazo legal.
13ª-DAS SANÇÕES – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no presente
instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I) Advertência;
II) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)/lote(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo primeiro: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a
sanção de impedimento.
Parágrafo segundo: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo terceiro: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo quarto: A aplicação de penalidade perante o Município não exime a
responsabilidade criminal da empresa ou representação perante o Tribunal de Contas.
Parágrafo quinto: A inexecução total ou parcial do objeto contratado, também
ensejará a rescisão unilateral do contrato, com as consequências previstas em lei,
reconhecendo a empresa contratada os direitos do Município.
Parágrafo sexto: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I) Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
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14ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o valor global deste Contrato em R$
50.150,00.
15ª-VINCULAÇÃO – O presente contrato administrativo está vinculado ao Pregão
Presencial nº 23/2018, e à proposta da CONTRATADA, fazendo parte integrante deste
instrumento, como se transcrito estivessem literalmente.
16ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 04(quatro) vias de igual teor, na presença
de duas testemunhas, que também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 18 de maio de 2018.

___________________________________
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos

___________________________________
GENTE SEGURADORA S/A
Administrador Sócio
TESTEMUNHAS:

________________________________

________________________________

Hugo Humberto Tavella
R.G. n° 43.285.117-3ssp/SP

Eduardo Mosso Moreira
R.G. n° 35.121.035ssp/SP
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATO N° 50/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para os
veículos automotivos integrantes da frota do Município de Dois Córregos.
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 de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
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 Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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 nº 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 eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-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.
Dois Córregos, 18 de maio de 2018.
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MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes, Dois Córregos/SP.
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone: (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes, Dois Córregos/SP
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone(s): (14)99709-1886
Assinatura:_______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: Marcelo Wais
Cargo: Diretor
CPF: 632.005.380-15
RG: 70.090.361-66 SSP/RS
Data de Nascimento: 17/01/1972
Endereço residencial: Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, Bloco A - Porto Alegre/ RS
E-mail institucional: licitação@genteseguradora.com.br/licita@moreirajunior.com.br
E-mail pessoal: marcelo.wais@genteseguradora.com.br
Telefone(s): (51)3023-8888/(11)4587-9845
Assinatura: _______________________________________________________
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br / licitacao@doiscorregos.sp.gov.br –

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADO: GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 50/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para os
veículos automotivos integrantes da frota do Município de Dois Córregos.
Nome

RUY DIOMEDES FÁVARO

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

RG nº

25.697.861-X/SSP

Telefone

Avenida João Grael, nº 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes – CEP 17300-000 – Dois
Córregos - SP
(14) 3652-9500

E-mail

gabinetedc@conectcor.com.br

Endereço(*)

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
SUZE ARINA PAULA USHIRO
Nome

Telefone e Fax

Diretora do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios (em substituição)
Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois Córregos SP
(14) 3652-9950

E-mail

licitacaodc@conectcor.com.br

Cargo

Endereço Comercial do Órgão/Setor

Dois Córregos, 18 de maio de 2018.

_____________________________________
SUZE ARINA PAULA USHIRO
Diretora do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
(em substituição)
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
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