MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS
CONTRATO Nº 58/2018
PROCESSO ADM Nº: 62/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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° 25.697.861-x, e inscrito no CPF/MF sob o n°
266.861.078-83, através de seu órgão executivo municipal doravante denominado
simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob nº 17.960.258/0001-32, estabelecida à Rua Carlos Trecenti, nº 340, sala 01, Vila
Santa Cecília, Lençóis Paulista/SP, CEP: 18.863-214, devidamente representada na forma do
contrato social pelo Sr° PALAMEDE DE JESUS CONSALTER JUNIOR, brasileiro, casado,
advogado, portador da cédula de identidade RG 33.325.825-3 SSP/SP, CPF 293.377.278-70,
residente e domiciliado na Rua dos Jequitibás, nº 27, apartamento nº 202, Jardim Glória,
cidade de Americana/SP, doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado,
perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - Constitui objeto do presente a contratação de empresa
especializada para realização de serviços técnicos e especializados para elaboração de
reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Dois Córregos, conforme projeto
básico que integra o Edital da Tomada de Preços nº 11/2018, bem como a proposta da
CONTRATADA, independentemente de transcrição.
Parágrafo primeiro. O detalhamento e especificação dos serviços contratados estão elencados
no ANEXO I do Edital.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas da Lei que está
tecnicamente, economicamente e financeiramente apta à execução da empreitada do objeto
deste contrato.
2ª – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O MUNICÍPIO por força deste instrumento,
compromete-se a pagar em favor da CONTRATADA a importância de R$29.489,00 (vinte e
nove mil e quatrocentos e oitenta e nove reais).
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Parágrafo primeiro: A remuneração dos serviços efetivamente prestados dar-se-á de acordo
com o desenvolvimento e entrega das etapas estabelecidas no projeto básico, conforme preço
estabelecido na proposta da empresa da empresa vencedora.
Parágrafo segundo: A CONTRATANTE promoverá o pagamento em duas parcelas, de acordo
com a entrega das etapas e aprovação pelo Gestor(a) do Contrato de cada etapa dos trabalhos,
conforme segue:
a) 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta após a realização da ETAPA 1;
b) 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta após a realização da ETAPA 2.
Parágrafo terceiro: Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a
existência do correspondente Certificado ou Atestado de Aferição/Medição.
Parágrafo quarto: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto de 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 quinto: Para fins de emissão da nota fiscal, os trabalhos poderão ser entregues por
etapa concluída, independente da ordem prevista, desde que os conteúdos sejam
devidamente aprovados pelo Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo sexto: 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.
Parágrafo sétimo: 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 oitavo: Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número do
contrato, bem como nome do banco, nº da conta corrente e agência bancária da empresa,
sem os quais o pagamento poderá ficar retido por falta de informações.
Parágrafo nono: A CONTRATADA deverá efetuar a cobrança diretamente do MUNICÍPIO,
sendo vedada à cobrança por meio de rede bancária ou com terceiros.
Parágrafo décimo: O MUNICÍPIO poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a
qualquer título lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.
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3ª-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas advindas da execução do objeto desta

licitação correrão por conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento com
vigência no exercício de 2018, sob a classificação funcional programática e categoria
econômica abaixo discriminada: (art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei n. 8.666/93):
CLAS. FUNC.
PROGRAMÁTICA
04.01

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
DEPARTAMENTO
GESTÃO DE PESSOAS

VALOR
EM R$
DE

29.489,00

04.122.0002.2007
CATEGORIA ECONÔMICA:

3.3.90.39.00

4ª-DO ÍNICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATADA iniciará a execução dos serviços
no prazo máximo de até 10 dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço
emitida pelo servidor público designado através de Portaria do Chefe do Executivo, como
gestor do contrato.
5ª-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São obrigações da CONTRATADA, além de executar
os serviços conforme Projeto Básico e Proposta:
Parágrafo primeiro: Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com
eficiência o objeto contratado;
Parágrafo segundo: Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita
observância às legislações federal, estadual e municipal e quaisquer ordens ou determinações
do Poder Público;
Parágrafo terceiro: Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição
técnico – administrativa, salvo se decorrentes de informação errônea da CONTRATANTE, sem
prejuízo das multas contratuais;
Parágrafo quarto: Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como
pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis,
transporte de pessoal próprio ou terceiros e equipamentos, não assumindo a CONTRATANTE
sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;
Parágrafo quinto: Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como
pela correta utilização das informações a que tiver acesso.
5ª-DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO - São obrigações do MUNICÍPIO:
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Parágrafo primeiro: O fornecimento de todas as informações necessárias à elaboração dos
trabalhos;
Parágrafo segundo: A cessão de local compatível para a realização dos encontros, reuniões,
palestras, com a finalidade de bem realizar os serviços em tela;
Parágrafo terceiro: Auxiliar na definição do planejamento estratégico a ser adotado para
melhor alcance dos objetivos propostos.
6ª- A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o
MUNICÍPIO ou para terceiros.
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.
7ª- Sem prejuízo da garantia legal, com previsão no artigo 618 do Código Civil Brasileiro e na
Lei n. 8.078/90, a licitante vencedora responderá pelos vícios ou defeitos dos serviços (art. 69
Lei 8.666/93).
Parágrafo primeiro: Se a licitante não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que
lhe forem determinados pelo MUNICÍPIO, ele, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los
por conta e risco da licitante, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.
Parágrafo segundo: Os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão
fornecidos pela empresa contratada e todos os custos de aquisição, transporte,
armazenamento e utilização, deverão estar inclusos nos preços propostos.
8ª- O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização mediante termo circunstanciado, dentro de quinze dias
contados da data de comunicação escrita do seu término (art. 73, inciso I, “a”, da Lei n.
8.666/93).
Parágrafo primeiro: Esgotado o prazo previsto no item anterior e uma vez restando
comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, o serviço será recebido
definitivamente, pelo gestor do contrato (art. 73, inciso I, “b”, da Lei n. 8.666/93).
9ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL - 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;
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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) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
g) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
i) 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;
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
k) 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 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 ao
MUNICÍPIO.
10ª- O preço da prestação de serviços é fixo e irreajustável, durante o prazo de duração deste
contrato administrativo, não comportando qualquer critério de reajuste, admitindo-se tão
somente, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da
Lei Federal n. 8.666/93 e ulteriores alterações.
11ª- 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 do prazo
legal.
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12ª-DAS SANÇÕES - A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo
fixado, por parte da licitante convocada, implicará em sua eliminação, além da incidência de
multa de 10% do valor estimado do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no
art. 81, da Lei n. 8.666/93.
Parágrafo primeiro: O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período estabelecido inicialmente, quando solicitado previamente pelo proponente, desde
que seja motivo relevante, aceito pela Administração (art. 64, § 1º, da Lei n. 8.666/93).
Parágrafo segundo: Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na
execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não
mantiver a proposta;
Parágrafo terceiro: A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
I) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
II) multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução parcial ou total do objeto;
III) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o
prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.
Parágrafo quarto: As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
Parágrafo quinto: A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
Parágrafo sexto: A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à
inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
Parágrafo sétimo: A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
Parágrafo oitavo: O descumprimento pelo licitante da proposta que lhe for adjudicada
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acarretará também as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo
das multas e demais consequências acima estabelecidas.
Parágrafo nono: Será propiciado ao licitante, antes da imposição das penalidades elencadas
nos itens precedentes, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo décimo: A aplicação das sanções estabelecidas neste edital é de competência
exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
Parágrafo décimo primeiro: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I) Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n. 8.666/93 e ulteriores alterações.
14ª- Para atender unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica
estabelecido o valor global deste Contrato em R$29.489,00 (vinte e nove mil e quatrocentos e
oitenta e nove reais).
15ª- Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste Contrato, qualquer
vínculo empregatício ou responsabilidade por parte do MUNICÍPIO, com relação ao pessoal
que a CONTRATADA empregar para a execução do presente instrumento, correndo por conta
exclusiva da CONTRATADA, única responsável como empregadora todas as despesas com esse
pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista,
previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao
cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus empregados, como
dos demais encargos de qualquer natureza.
16ª- DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência por 12 meses, iniciando-se a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93 e
ulteriores alterações.
17ª- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante
Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até
25% do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65
da Lei Federal n. 8.666/93.
18ª- FUNDAMENTO LEGAL – Processo de Licitação – Modalidade Tomada de Preços nº
11/2018 devidamente homologada no Processo de Administrativo nº 62-2018 e Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações, bem como demais Legislação de Direito Administrativo
aplicáveis à espécie.
19ª- O presente contrato administrativo está vinculado a Tomada de Preços nº 11/2018 e à
proposta da CONTRATADA, fazendo parte integrante deste Contrato, como se transcrito
estivessem literalmente.
20ª- O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não
atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.
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21ª- Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às
Licitações e Contratos, Lei Federal n. 8.666/93 e ulteriores alterações.
22ª- 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, 23 de julho de 2018.

___________________________________
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos
___________________________________
CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA-ME
Palamede de Jesus Consalter Júnior
TESTEMUNHAS:

________________________________
Hugo Humberto Tavella
R.G. n° 43.285.117-3 SSP/SP
________________________________
Eduardo Mosso Moreira
R.G. n° 45.121.035 SSP/SP
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
CONTRATO N°: 58-2018
OBJETO: Realização de serviços técnicos e especializados para elaboração de
reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Dois Córregos/SP
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, 23 de julho 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: (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: Palamede de Jesus Consalter Junior
Cargo: Sócio/Proprietário
CPF: 293.377.278-70 RG: 33.325.825-3 SSP/SP
Data de Nascimento: 16/10/1980
Endereço residencial completo: Rua dos Jequitibás, nº 27, Apartamento nº 202, Jardim
Glória, Americana/SP.
E-mail institucional: contato@conscamweb.com.br
E-mail pessoal: palamede@conscamweb.com.br
Telefone(s): (14) 98116-5050
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

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: CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 58/2018
OBJETO: Realização de serviços técnicos e especializados para elaboração de
reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Dois Córregos/SP

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
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Nome

Telefone e Fax

Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
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, 23 de julho de 2018.

_____________________________________
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

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

