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SECRETAR|A DA JUSTTçA E C|DADAN|A

TERMO DE CONTRATO

PROC ESSO/SPDOC n." 202354212018

pRecÃo elernônrco n.' o1tzo19

CONTRATO n.o OO1l2O1g

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE

o ESTADo DE sÃo pRulo, PoR MEIo DA

SECRETAR|A DA JUSTTçA E CIDADANIA E

DRTSERV ENVASE e couÉncto DE Áouas
LTDA.EPP, TENDO POR OBJETO A

AoursrçÃo DE Ácun MINERAL NATURAL,

cnIÖes DE 20 LITRoS, coM ENTREGA

PARCELADA.

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Justiça e Cidadania,

doravante designado(a) "CONTRATANTE", neste ato representada(o) pelo Senhor

Caio Augusto de Oliveira Casella, RG no 28.741.246-5 e CPF no 293.779.738-56,

no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual no 233, de 28 de abril de

1970, e Driserv Envase e Comércio de Águas Ltda-EPP, inscrita no CNPJ sob no

62.250.675/0001-46, com sede Estrada Desiderio Ferreira, no 88 Galpão 01 - Bairro

Ressaca - ltapecerica da Serra - São Paulo, a seguir denominada "CONTRATADA",

neste ato representada pelo Senhor Alexandre Monteiro Promenzio Rodrigues,
portador do RG no 33.693.129-3 e CPF no 322.244.548-64, em face da adjudicaçäo

efetuada no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE

CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal no 10.52012002,

no Decreto Estadual n" 49.72212005 e pelo regulamento anexo à Resoluçâo CC-27,

de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as
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SECRETARIA DA JUSTIçA E CIDADANIA

disposições da Lei Federal no 8.666/1993, do Decreto Estadual n" 47.2g7t2002, do

regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de2002, e demais

normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e

condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a AQUISIçÃO, DE ÁCUn MINERAL,

NATURAL, GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DA JUSTIçA
E CIDADANIA - SEDE, CENTRO DE TRANSPORTES, CRAVI/SP, PRÉDIO DOS

coNsELHos/cooRDENADoRlAs, Posros Dos ctc's: |M|GRANTE, sÃo
vtcENTE, LESTE, OESTE, SUL, NORTE, FEtTtçO DA V|LA, CASA DA

CIDADANIA, GRAJAÚ, GUARULHOS, FERRAZ DE VASCONCELOS, FRANCISCO

MORATO E CAMPINAS, COM ENTREGA PARCELADA, conforme detalhamento e

especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da

CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em

epígrafe.

CLÁUSULA SEGU DA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente ajuste se dará na data de assinatura do contrato,

com término em 3111212019. il
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

CLÁUsU TERCEIRA . DAS OBRIGAcÕes E RESPONSABILI DA

CONTRATADA

À COTTnATADA, além das obrigaçÕes constantes do Termo de Referência, que

constitui Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei,

em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais

e humanos necessários;

ll - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos

contatos com o CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo T1 da Lei
Federal n' 8.666/1993;

lV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçäo e qualificação exigidas na

licitaçäo indicada no preâmbulo deste termo;

V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade
que verificar na execução do contrato;

Vl - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamente as reclamaçÕes sobre a execuçäo do contrato;

Vll - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato;

Vlll -manter seus empregados identificados por meio de crachás, com fotografia

recente;

lX - efetuar as entregas de acordo, nos prazos e nos locais previstos no presente

contrato e no Termo de Referêncía, assumindo todos os encargos incidentes direta
ou indiretamente, tais como transporte, seguro, carga, descarga, dentre outros;

X - indicar os dados necessários para as solicitaçöes de entrega dos bens,

especialmente o número de telefone e os responsáveis pelo recebimento dos pedidos;

Xl - garantír que os produtos entregues atendem as normas vigentes, inclusive

ambientais, bem como que estejam dentro do prazo de validade previsto no Termo de
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Referência e que atendam as condiçÕes necessárias de higiene e limpeza;

Xll - responsabilizar-se civil, penal e administrativamente por eventuais

desconformidades de qualidade ou contaminações dá água mineral fornecida, salvo

se decorrentes da ação de qualquer servidor do CONTRATANTE;

Xlll - garantir que as entregas sejam realizadas de maneira organizada e com a

logística adequada, bem como que seus funcionários responsáveis pelas entregas

respeitem as normas do CONTRATANTE, inclusive quanto ao estacionamento, carga,

descarga e acesso aos locais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que

seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta

ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus
prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a

subcontrataçäo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendimento à Lei Federal no 12.84612013 e ao Decreto Estadual no 60.10612014,

a CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir

fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administraçäo Pública, nacional

ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguÍntes: ,

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ll - comprovadamente, financiar, custear, patrocínar ou de qualquer modo

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos

atos praticados;

lV - no tocante a licitaçöes e contratos:
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitaçäo pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração

pública, sem autorizaçâo em lei, no ato convocatório da licitação pública ou

nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigaçäo ou fiscalização de órgäos, entidades ou

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo

desta Cláusula Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unílateral do

contrato, a critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais

e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de

responsabilização de que tratam a Lei Federal no 12.846t2013 e o Decreto Estadual

no 60.10612014.

- DAS

CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe W

E DAS LID
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

| -indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da execução do ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informaçÕes necessários à execuçäo

do objeto do contrato;

lll - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

lV - permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADO acesso às áreas físicas

envolvidas na execução deste contrato, observadas as normas de segurança;

V - atestar o fornecimento de acordo com as quantidades efetivamente entregues;

providenciando o respectivo pagamento no prazo estabelecido no presente contrato;

Vl - comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer anomalia ou irregularidade

verificada nos produtos, bem como na conduta de qualquer dos funcionários da

CONTRATADA;

Vll- zelar pela guarda e conservação dos galÕes de água cedidos, cheios ou vazios.

CLÁUSU QUINTA. DA F L¡ZACAO DO CONTRATO

O CONTRATANTE exercerá a fiscalizaçäo contratual por intermédio do Fiscal do

contrato, de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigaçöes ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA,

mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do

objeto contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte

do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das

obrigaçÕes previstas neste contrato e no Anexo I do Edital. 
/[
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDICÕES DE RECEBIM NTO DO OBJETO

O objeto, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 02

ldoisl d as úteis , contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva

nota fiscallfatura

PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela

Secretaria de Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do

CONTRATANTE responsável pelo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CoNTRATANTE poderá:

l. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na

hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) diqg, contados da

notificaçäo por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

ll. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade

com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado,

PARAGRAFO TERGEIRO

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis
após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da

quantidade e das especificações contratadas, mediante "Termo de Recebimento

Definitivo" ou "Recibo", firmado pelo servidor responsé wet. p
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CLÁUSULA SÉÏMA - DOS PREçOS

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço unitário de

R$ 8,00 (oito reais), perfazendo o total estimado de R$ 26.320,00 (vinte e seis mil

trezentos e vinte reais) sendo:

I - R$ 15.920,00 (quinze mil novecentos e vinte reais) para a UGE 170102 -
Coordenadoria Geral de Administração;

l¡- R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) paraa UGE 170104- Coordenadoria

de Integraçäo da Cidadania.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos

e indiretos relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remuneraçÕes, despesas

financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação,

inclusive gastos com transporte.

[ocal
Qtde mensal

estimada

Custo esimado

mensal
Qtde anual

estimada

Custo estimado
anual

UGE 170102

Sede (prédios 148 e 184 L50 Rs 1.200,00 1.s00 Rs 12.000,00

Centro de Transportes 1"8 Rs tM,00 180 Rs L.44O,O0

CRAVI 6 n$ 48,00 60 n$ 480,00

Conselhos 25 R$ 2oo,oo 250 R$ 2.000,00

Totais UGE 170.102 L99 Rs [592,00 1.990 Rs 15.920,q)

&
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SECRETARIA DA JUSTIçA E CIDADANIA

Tota¡s UGES 170.102e L70.LO4 329 Rs 2,632,00 3.290 Rs 26.320,00

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa

superveniente à contrataçäo, perca as condições de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de

) beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das

vedações previstas na Lei Complementar Federal no 12312006, não poderá deixar de

cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o

reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegaçäo de que a sua proposta levou

em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.
rd

Local
Qtde mensal

estimada

Custo esimado
mensal

Qtde anual

estimada

Custo estimado
anual

UGE 170104

lmigrante T2 Rs 96,00 .120 Rs 960,00

Leste n Rs 88,00 110 Rs 880,00

Oeste 2t Rs 168,00 2L0 Rs 1.630,00

Sul 9 Rs 72,00 90 Rs 720,00

Norte 5 Rs 4o,oo 50 Rs 400,00

Feitico da Vila LT Rs 88,00 110 Rs 88o,oo

Casa da Cidadania 5 Rs 40,00 50 R$ 400,00

Graiaú 6 Rs 48,00 60 Rs 480,00

Guarul hos L2 Rs 96,00 t20 Rs 960,00

Ferraz de Vasconcelos 13 Rs 104,00 130 Rs 1.040,00

Francisco Morato LI Rs 88,00 110 Rs 88o,oo

Campinas 10 Rs 80,00 100 RS 8oo,oo

São Vicente 4 Rs 32,00 40 Rs 32o,oo

Totais UGE 170.104 130 Rs 1.040,q) 1300 Rs 10.¿100,00
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CLAUSULA OITAVA -DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação

crédito orçamentário 170102, de classificação funcional

14122173062190000 e categoria econômica 3.3.90.30.

irão onerar o

programática

CLÁUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de

cada nota fiscal/fatura no protocolo da CONTRATANTE, à vista do respectivo "Termo

de Recebimento Definitivo" ou "Recibo"; em conformidade com a Cláusula Sexta deste

instrumento.

PARAGRAFO PRIME¡RO

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçoås serao devolvidas à contratada

e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação

válida.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constituícondição para a realizaçäo dos pagamentos a inexistência de registros em

nome da contratada,no'iCadastro lnformativq dos Créditos não Quitados de Órgäos e

Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião

da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela

comprovaçäo, pela contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do

artigo 80 da Lei Estadual no 12.799nA08.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da

contratada no Banco do Brasil S/A 
û
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PARAGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na

forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios , a razäo de 0,5% (meio por

cento) ao mês, calculados pro rata temporís, em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO QUINTO

O recolhimento do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - l$SQN deverá ser

feito em consonância com o artigo 30 e demais disposiçöes da Lei Complementar

Federal no 11612003, e respeitando as seguintes determinaçöes:

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação

municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN,

esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo,

pelo tomador dos serviços;

ll - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo

tomador dos serviços:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de

cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de

"RETENçÃO pnnn O lSS" ao emitir a nota fiscal, fatura,lrecibo ou documento de

cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedução.

lll - Caso, por outro lado, não haja previsäo de retenção do ISSQN pelo tomador dos

serviços:

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente

com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição

:de isençäo;

b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de

recolhimento do ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias

/Ø/
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de

emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente;

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento

de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes

ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentação devida quando do vencimento do prazo legaf para o recolhimento.

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

CLÁUSULA DÉcI DA ALTERACÃO DA OUANTI DE DO OBJETO

CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo

do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteraçäo será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo

aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal no

8.666/1993.

CLÁUSULA DÉC IMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos

t,
previstos nos artigosTT a 80 e 86 a 88, da Lei Federal no 8.666/1993

/Ø
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PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de

rescisão administrativa, prevista no arligo 79 da Lei Federal no 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉc A SEGUNDA . DAS SANCÖES A INISTRATIVAS

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administraçäo direta e

indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar

quaisquer atos previstos no artigo 7o da Lei Federal no 1 0.520, de 1 7 de julho de 2002,

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as

multas previstas no Anexo lV do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento,

garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP,

no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-

Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no "Cadastro Nacional

de Empresas Inidöneas e suspensas cEls', no endereço

h ttp : //wlvlv. p o rta I tra n s p a re n c i a. g ov. b r/ce i s.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções säo autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento

de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 
{
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PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeíro,

contra princípios da administraçäo pública, ou que de qualquer forma venham a

constituir fraude ou corrupçäo, durante a licitação ou ao longo da execuçäo do

contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização

nos termos da Lei Federal no 12.8461 2013 e do Decreto Estadual no 60.10612014,

sem prejuizo da aplicaçäo das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88

da Lei Federal no 8.666/1993, e no artigo 7" da Lei Federal no 10.52012002.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DA GARANTIA DE EXECUCÃO

CONTRATUAL

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação que constitui objeto do

presente instrumento.

CLÁUSULA DÉcIMA oUA A - DISPOSICÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

L Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele

estivessem transcritos :

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposiçöes normativas indicadas no

preâmbulo deste Termo de Contrato e demais disposiçöes regulamentares

pertinentes.

lll. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do

Estado de São Paulo
([

øø
14



JÌ
0Ì

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela

CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos

os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Säo Paulo, 18 de março de 2019

,*<þ tç'" lfn-
io Augus de Oliveira Casella Alexandre

dendo rdenadoria
nteiro Promenzio

Rodrigues
Sócio AdministradorG e Administração

TESTEMUNHAS:

c4" ( P"*
(ngme, BG e CPF)
r;^4,?r*ffi#'3

Dinetora do Centro de
Geståode Contratos

(nome, RG e CPF)
'Zì.ur otLtt't
ðro"ts1 1\ù-î,>
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