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CONTRATO N°. 03/2017 
Carta-Convite fl.0  01/2017 
Proc. Adm. n°. 00412017 

Proc. Lic. n.° 02/2017 

- 	Termos para "toritrataçao de Empresa especializada em Construçäo 
- 	 Civil, am regimedo empreitada global, com fomecimento de materials. 

- - equipamentos, ferramentas,acessoños e mao de obra, pars reforms e 

	

- 	 ampliação do telhado do prédio principal da Câmara Municipal de 
- 	 - -JardinOpolis-SP' que, entre Si, celebram a Câmara Municipal de 

- Jardinopólis e a Empresa TJ CONSTRUcOES E TERRAPLENAGEM 
EIRELI i-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 22.114.23610001-91. (Processo 

	

- 	- 	Adminisrrativo fl'. 004/2017). - 

Aos vinte e oito dias do mes de agostode dois mile dejessete, a Cãmara Municipal 
de Jardinopolis, inscrita no CNPJ/MF sQb a n66.998.782/0001-08, situada na cidadé e comarca de 
JardinOpolis-SP., tna Praça Cel. João Guimaràes, n° 60, neste ato representadaporseu Presidente Sr. 
José Euripedes Ferreira, brasileiro, casado, portador-do RO fl. 0  7:399.756-0 SSP/SP e do CPFIMF n.° 
400.496.208-00, residente a dorniciliado neste Municipid eCornarca -de JardinOpolis - SP, na Rua Maria 
lnês de Paula Licoi n? 150, Bairro Residencial Vila Bourbon; doravante denoimnada CONTRATANTE, e 
a empresa TJ CONSTRUcOES E TERRAPLENAGEM EIRELI -L ME, inscrita no GNPJ/MF sob a n0  
22.114.236/0001-91, lnscrlção Estadual 227.02532&i 11, estabelecidam e- Brodowski, estado de São 
Paulo, a ruaAmérico Ferreira, n.° 531 1  Centrorsala 02, nèste ato reprS5ntadé pdr seu representante 
legal Sr. José- Rafael Rodrigues, RG n.° 144.378.509-0 SSP/SC, CPRñ Q  468.999.818/31, brasileiro, 
Empresário, residente e domiciliado naRua Profssora Dons Aruca, 120 - eritro - Brodowski — SP, 
doravante denorninadaCONTRATADA, pactuarn o presente Contratolttlja  celebração fol autorizada pelo 
despacho defls. 412, do processo administrativo n.° 004/2017, dôravartte denominado de processo, que 
se regerã pela LeiFderal n 8.666, tIe 21 de junho de 1993, - c&Ti suas alteraçOes posteriores e da Lei 
Complementar n0-1 % 2 

1 
 3, de 14 de dezembro-de 2006; - b peIO-eètabelecido na Carta-Convite fl. 0  01/2017 

(Proc. Licitatorio n.°D2/2017); e propostacometèiáVda contratada datada de 08/0812017, que são partes 
integrantes deste instrurnento,:mediante as seguintès:cláciulas e -ãondlçOés que, reciprocarnente aceitarn, 
ratificarn e outorgam:  

- 	Clausula Primeira - DO OBJETO. 	- 	- 	- 	- - 	- 

	

1.1 	0 presente contrato tern por objetivo a "CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUAO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAlS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, PARA 
REFORMA EAMPuAçA0 DO TELHADO DO PREDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL 
DE JARDINOPOLIS-SP.", corn respectivo credenciarnento no CREA, conforme condicoes 
estabelecidas no edital da CARTA-CONVITE de n° 01/2017 e nos anexos Caderno Técnico, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograrna Fisico-Financeiro, Quadro de 
Composiçao do BDI e Projeto ArquitetOnico, bern corno, na proposta cornercial da CONTRATADA 
datada de 08/08/2017, qua são parte integrante deste contrato. 

	

1.2 	A empress vencedora da presente licitação deverá apresentar a ART (Anotacao de 
Responsabilidade Técnica) da obra devidamente preenchida e assinada por urn profissional 
habilitado junta aa CREA, bern coma recaihirnento da taxa equivalente. Deverâ ainda, no término 
da obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de D(§bito). 

	

1.3 	A execucãa dos servicos e as materials fornecidas deverao obedecer aas critérios de boa 
qualidade, as norrnas e padrôes a que estiverern sujeitos, a tim de atender eticazmente as 
finalidades que deles se espera, confarme deterrnina a Codigo de Defesa do Consurnidor. 

	

1.4 	0 abjeta contratado podera sofrer acréscirnos ou supressOes, nas mesrnas candiçoes contratuais, 
dentro dos lirnites previstos no §1 0  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. 
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II - 	Clausula Seounda — DO PRECO: 
2.1 	0 Prego total certo e contratado para execueao do presente objeto a de R$113.578,40 (cento e 

treze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), que sera pago nos termos 
do Cronograma Fisico-Financeiro. 

III - 	Clausula terceira — DOCUMENTOS APLICAVEIS: 
3.1 	A presente contrataeao se vincula ao edital da Carta-Convite no 0112017 e Proposta Comercial 

da Contratada, datada de 08/0812017. 	 - 

IV - 	Clausula quarts - DO PRAZO: 
4.1 	Os servieos terao miao a partir da Ordem de Servigo da requerente, corn prazo de ate 03 (tres) 

meses oara condusao a entreaa daobra. d— -acordo com o Cronoarama Fisico-Financeiro. 

V - 	Clausula auinta.- DAS CONDICCOES. FORM/FDE_PAGAMENTO EREAJUSTE: 
5.1 	Os pagantentos seraa-efefuados- conforme medi`flo de cada"etapa, nos termos do 

cronograma ffsico-financeiro da obra bern como apresentayao ;da respectiva Nota Fiscal, 
efetivando-se ap6s'medigao'e,aprovagao pelo tecnico fiscalizador da obra, no prazo maximo de 
10 (dez dias), contados da aprovacao. 

5.1.1 Em caso de devolugao da nota fiscal/fatura -para.corregao, o prazo pars pagarnento passara a fluir 
ap6sasuareapresentagao. 	'-'~ 	 _  

5.1.2 Salvo express a anuehcia~ da CAMARA ,MUid1CIPAL pE JARDINOPOLIS, todo e qualquer 
pagamegto _sera etetuado diret e-Iexclusivamente a CONTRATADA exirn'I " -se a CAMARA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de.todo,e`qualquer pagamentto de obrigaVoes a terceiros, por 
titulos colocados em=cobranga`descbntos cauo ou outra modalldade de ircuIacao ou garantia, 
inclusive quanta a direitos emergentes des,Fa, ficando estabelecido que, em._hip6tese alguma, 
aceitara tais titu.'los, os quaffs serao d'evolvidos,_tncdntinentes, apessoa jul(dica ou fisica que os 
houver apreser tado, 

5.2 	Os preeos incidentes ,na contratagao, nao sofrerao qualquer espec a de reajuste, excetos aqueles 
por forga da leg islagao vigente ,,. 

5.3 	Para fazer jus-ao recebimente dever8 a CONTRATADA apfesentar-Kota Fiscal relativa e 
comprovar o rec6lhimento-dos encargos Socials, sejam: INSS, nos termos do Artigo 31 da 
Lei no 8.212 de°24f0 /91 alterada pals Lei n°.,9032 de 28/04/95 e FGTS, juntamente corn as 
respectivas guiasde recolhimentos, no prazo de 08 (oito) dias e apuragao por parte do responsavel 
dos Recursos Humanos,para jjberacao nos termos do;subitem 5.1,-,ou exigencia de eventual 
incorrecao. 

5.4 	Se, eventualmente, for apurado alguma falta de pagamento de creditos trabalhistas ou seus 
encargos, decorrentes da presente licitaçao, tanto previdenciario quando fundiario, de 
responsabilidade da CONTRATADA, que deverao ser suportados por eta, e nao forem resgatados 
nas devidas epocas, darn ensejo a reteng5o dos pagamentos futuros e, caso ja tenha encerrado 
a prestagao dos servigos, autorizara a CONTRATANTE buscar os meios judiciais cabiveis contra 
a CONTRATADA ou seus s6cios que serao responsaveis solidarios no resgate de this creditos. 

5.5 	As retengoes de tributos deverao ser realizadas na forma da lei. 
5.6 	Somente serao Iiberados o ultimo pagamento e a certidao de conclusao de obra ap6s a 

entrega definitiva e a apresentagao da ART e CND. 
5.7 	Entende-se por entrega definitiva a entrega da obra ern perfeitas condigoes, aprovada pela 

FISCALIZACAO e acompanhada de ART e CND. 
5.8 	Durante a execucao da obra, esta sera acompanhada e fiscalizada por tecnicos pertencentes a 

empresa MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n ° 
10.758.821/0001-45, responsavel pela elaboraeao do Projeto constante neste edital, os quais 
deverao: 
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5.8.1 Prornover avaliaçOes das etapas executadas, corn medicOes apOs cada etapa concluida, 
observando 0 disposto no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO XII); 

5.8.2 Atestar Os documentos referentes a conclusäo de cada etapa, nos termos contratados, pare efeito 
de pagamento; 

5.8.3 Apresentar o Atestado de Conclusao da Obra apOs medicão da Ultima etapa concluida. 
5.9 

	

	0 fiscalizador da obra podera sustar qualquer trabaiho que esteja sendo executado em desacordo 
corn o especificado, sempre que essa - medida se tornar necessãria, sern Onus adicional a 
CONTRATANTE. 	-- 	 - 

VI - Clãusula Sexta -DAS PENALIDADES: 	- 	- 
6.1 	Pela recusa injustificada: em assinal 0 contrato- ou em ãceitar 0 Pedido de Compras e/ou 

instrumento equivalente, dntro do prazo estabelecido; a adjudicataria se sujeitará a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da proposta. - 	 - - 

6.1.1 A penalidadé prevista no 	 m subiteTh anterior nadse ápticã as epresas remanescentes em virtude 
da näo aceitaçao da primetra convocada. 	- 	- 	- 

6.2 	A CONTRATADA estará sujeita a multa de 10% (dez poràento) dovalor do c6ntrato, pelo nâo 
cumprimento do disposto ern qualquer de suas cláusulas, em especial-nahipOtese prevista no item 
7.2. 

6.3 	Nas sancôes constantes de 6.1 e 6.2, ds-valores das multas serâo em moeda corrente nacional. 
No caso de incidência em nais de urn item, as mUltasseraocurnulativa& 

6.4 	Os valoresapurados das sancOes serão desöontados dotpaganientos devidos ou da garantia 
contratual op pagos ernmoeda corrente nscional S; qUando for o casp, cobrados judicialmente. 

6.5 	Pela inexecuçâo total ou Øarcialdo contrato a CONTRATADA sujeitar-se-ã as seuintes sançOes: 
a) advertencia; 	 - 	- 	 - 	- 
b) multa, na forms prevista nos itens 6.2 e 6.4 anteriores; : 	- -- 	- 
c) suspensão temporária de payticipaçao em - Ijcitaçâo e impedimento de contratar corn a 
CONTRATANTE por prazo nao superior 02 (dois) anos; 	- 	- 
d) declaracaô de inidoneidade para' licitar oil contratar corn a CONTRATANTE, enquanto 

j,3 perdurarem Os otivos da puniçao ou ate que seja promovidä &reabilitaçao perante a propria 
CONTRATANTE 	 - - 

6.6 	As san(;Oesprevistas no item 65, alineas "a", "c' é "d" podetao indidir juntamente corn a do subitern 
6.5aIineaTh. - 	 -- - 	-. 	- 

6.7 	As sancOes previstas-no subitem 6,5alinéas "ô Cd" poderâo-tambem ser aplicadas quando: 
a) tenha sofrido cdndenacad ddfinitiva5por praticar, po( - ineios dolosos, fraude fiscal no 
recoihimento de quaisquer tributos; 
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitaçâo; e 
c) dernonstre não pôssuir idonéldade para Oontrata(com a CONTRATANTE em virtude de atos 
ilicitos praticados. 	- 	- 	 - 	- 

6.8 	Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta clausula, as condiçOes previstas no capitulo IV 
da Lei 8666193. 

VII- 
	Cláusula Setima - DA RESCISAO: 

7.1 
	

A inexecuçâo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisâo corn as consequências 
contratuais e as previstas ern lei. 

7.2 
	

Constitui motivo para a rescisâo do contrato: 
a) 0 não cumprimento ou o curnprimento irregular de clausulas contratuais, especificaçOes, 
projetos e prazos; 
b) a lentidäo do seu curnpriniento, levando a CONTRATANTE a comprovar a irnpossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
c) o atraso injustificado no inicio da obra, do servico ou fornecimento; 
d) a paralisacäo da obra, do servico ou do fornecirnento sem justa causa e previa cornunicação a 
CONTRATANTE, 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execuçáo, anotando na forma do parágrafo 1 0  do 
artigo 67 da Lei 8666/93; 
f) a dissoluçäo da sociedade ou a decretaçao de falencia ou a instauraçao de sua insolvencia civil; 
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g) a alteracao social ou a rnodificaçao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a 
juIzo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
h) a nâo Iiberaçâo, par parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto pare execução de obra, 
serviço ou fornecirnento, nos prazos contratuals, bern como das fontes de materials naturals 
especificadas no projeto; 
i) a ocorréncia de caso fortuito ou de força rnaior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

7.3 	Em caso de rescisâo, par qualquer das hipOteses previstas no item 7.2 alineas a a g' anteriores 
sujeitar-se-á a CONTRATADA a aplicacao das multas previstas neste instrurnento contratual 

74 Quando a rescisâo ocorrej corn base no item 72 alineas h e "i sem qua haja culpa da 
CONTRATADA, cabera ressrc1mento dos prejuizos regularrnente comprovados qua esta haja 
sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execuçâo do contrato ate a data da 
rescisão e pagarnento do custo da desrnobilizacao se houver.  

7.5 	as casos de rescisâo aqui prevustos,sera efetuada uma avaliaç&o para que se possa calcular a 
remuneraçäo dos serviços realtadài atéa daa ! que ocorreu a evento 

7.6 	Aplicarn-se subsidiariarnente, a esta-clãusula as disposiOes pertinentes e, em especial a seçäo 
V do Capitulo III da Ler 8666/93 ficando assequrado a CONTRATANTE'a supremacia relative ao 

7.7 	Havendo rescisâo contratuat - provocacia par vontade unilateral de uma das pates, a parte 
preludicada fará jus a indenizaçao correspondente a 10% (dez porcSto) do valortotal do contrato, 
devidarnente corrigido ate o dia da comunicaçâo da rescisão. 

7.8 	A rescisapppdera ser amigável, par acordo - entre as partes, mediante autorizacao escrita e 
fundamentada da autcridade competente, desdèqUe'haja convenincia da CAMARA MUNICIPAL 
DE JARDINOPOLIS. 	 -± 	 - - 

7.9. 	A ocorrência de quaisquer hipOteses previstas no artigo 78, incisbs I a X- da Lei Federal n.° 
8.666/93, ensejará a rescisão do Confráto corn as consequencias definidas-ho artigo 80 da mesma 
lei, Sm piejuizó das sançöes legais aplitaveis ha - forma do seu thfio 87,Tndependentemente de 

VIII - Cláusula Oltava)- OAS OBRISAGOES DA GONTRATADA:--- 
8 1 	Executar-porgua coMa e nsco as serviços contratados,- nos prazos e condiçOes ora pactuados e 

cumprir da melhor forma -atexi9enclas constantes do Edital tie Convite de n° 01/2017 e seus 
anexos 	 - 

8.2 	Empregar functonários habiljtadose qualificados munidos corn e4uiparnentos de prevençao a 
acidentes de trabalhbs, 	- 	- - 	- 

8.3 	Responder, durante o prazo de gä?ähtia, petasolidez e segdfâtia do trabaiho, bern como pelos 
materials nos termqsdofC.Odjgo de Defesa do Consumidot; 

8.4 	Demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados, ocorrendo pbr sua exclusiva conta as despesas 
dessesserviços; 

8.5 	Executar a obra corn adição de todas as rnedidas relativas a protecâo dos trabalhadores e pessoas 
ligadas as atividades da obra, observadas a legislaçâo em vigor; 

8.6 	Requerer a exclusao da lide da Camara Municipal de Jardinopolis, ou a Fazenda PUblica, caso 
esta seja acionada, e ressarci-la par prejuizo sofrido am decorréncia de citaçao e ingresso como 
parte no processo judicial e extrajudicial, inclusive naquelas demandas de natureza trabalhista; 

8.7 Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados par seus empregados e ou prepostos 
a Camara Municipal de Jardinopolis, ou a Fazenda Publica, ou a terceiros, requerendo a exclusao 
da Camara Municipal de JardinOpolis ou a Fazenda PUblica, na hipotese desta ser citada para 
ação civil ou trabalhista pleiteando indenizacão ou ressarcimento advindo de ato praticado pelos 
seus empregados ou prepostos; 

8.8 	Remover, as suas expensas, as detritos (entulhos, madeiras, telhas) resultantes da obra e 
indicados pela CONTRATANTE, em conformidade corn a legislaçâo ambiental vigente; 

8.9 

	

	Fornecer materiais de primeira qualidade e aprovados previamente pelo técnico fiscalizador da 
obra; 

8.10 	Apresentar garantia dos serviços e materials fornecidos, forma de substituiço, restituição ou outra 
modalidade, bern como as prazos pare tanto; 
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8.11 	Apresentar a ART (Anotaçao de Responsabilidade Técnica) da obra devidarnente preenchida e 
assinada por urn profissional habilitado junto ao CREA, bern corno recolhimento da taxa 
equivalente. Devera ainda, no termino da obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de Debito). 

IX - Cláusula Nona - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: 
9.1 	Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizaçao de todas as fases de execuçao do Contrato; 
9.2 	Pagar a CONTRATADA o valor devido nas datas avençadas; 
9.3 	Acompanhar 0 curnprirnento do cronograrna de execuçao dos servicos; 
9.4 	Nomear funcionario representante (gestor do contrato), nos termos do artigo 67 da Lei Federal 

8.666/93, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da conformidade do objeto a ser executado 
pela Contratada, no "s apectos qualitativo e Eluantitativo,  anotando em registro proprio as 
irregularidades detectadas e comunicando a autoridade superior as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu criterio, exijam medida corretivas; - 

9.5 	Expedir, por escrito, as cornuriicaçOes dirigidas a Contratada; 
9.6 	Rejeitar, no todo ou ern parts; os erviços uffi -emptesa afresentar fora das especificaçOes da 

proposta éProjeto de éxecuçào; - -- - : 	- 	 - 

9.7 	Comunicar -à CONTRATADA, corn antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas, as 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para0 perfeito-cumprimento do objeto deste 
instrurnento; 	 - 	 - 	 -. - - - 	 -- - 

9.8 	Fornecerl todos Os dàdos r{ecessarios em caracterlsticas S quantidades ôothpativeis corn os 
serviços a serern executados, que venharn a ser solicitados pela CONTRATADA; 

9.9 	Solicitar 0 ajuste ou a corre95o de quaiquer talha, defeito ou incorreçâo bbservados nos serviços; 
9.10 Tornar as providencias necessárias para o born anctamento dopresente ajuste. - 

X - 	 CIâuSula Decima - DAS DISP~OSICOES,GERAIS:Oz  
M 	

- 	 - 

10.1 	Os sçs serao supervisionados e fiscalizaçios pela em pesa conjratada em decorrencia do 
CON17RATO N.° 02/2017 (Processo Administrativo n.° 003/2017): qué pode ra solicitar, caso seja 
necesàrio, que servicos efetuados em desacordo corn as normas (ecnicassêjam refeitos, total 
00 parciaL- -  

10.1.1 A presença da ftscaiizaçãq não dirninui a responsabiIidthdédairoponente vencedora. 
10.2 	A CONTRA-TADA nào podera ceder ou transferir, dar em garahtiS ou vincular de qualquer forma, 

total ou parciairiiente, o objeto contratado a qusiquer pessoa fisica ou juridica, sem a prévia e 
expressa autorizaçao dacontrâtante. 	- - - - 

	 - 

10.3 As partes CONTRATANTES déclararn sujeitar'$e expressWnente a tàdas as clãusulas inseridas 
no presente Contra or 	 -- - - - - 	 - - -: 

10.4 	0 presente Contrato é regido pelassuas clãusulas e pela Lei Federal n.° 8.666/93, corn nova 
redacão dada pela Lel Federal ri. 0  8.883194. Subsidiariamente, aplicar-se-ào Os preceitos de direito 
publico, os principios da teoria geral dos Cntratos é as disposicôes de direito privado. 

10.5 A CONTRATADA obriga-sea minter du-  rante a viência do Contrato at condiçOes de habilitaçao 
e qualificaçao exigidas na licitaçâo. 

10.6 	0 contrato sera anulado, no todo ou am parte, no caso de ocorrer ilegalidade, de oficio ou por 
terceiro, mediante parecer escrito e devidamente fundarnentado. 

10.7 	0 contrato poderã ser revogado, no todo ou em parts, por razoes de interesse publico decorrente 
de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tel conduta. 

XI- 	Clausula Decima Primeira - DOS RECLJRSOS ORCAMENTARIOS: 
11.1 	As despesas decorrentes da execuçao do presente Contrato correrao por conta da Funçao 

Programatica: 01.031.0001.1.033 - Reforrna, Ampliacâo do Predio da Camara Municipal e da 
Dotacao Orcamentária: 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes. 

12.1 	0 presente contrato será publicado de forma resurnida na Irnprensa Oficial do Estado, nos termos 
do paragrafo ünico do artigo 61 da Lei 8.666193. 

XIII - Cláusula Décima Terceira - DAS DESPESAS DO CONTRATO: 
13.1 	Cada parte arcaré corn as despesas decorrentes dos seus atos. 
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XIV - Clausula Décima Quarta - DO FORO: 
14.1 	0 Foro do presente contrato será o da Comarca de Jardinopolis-SP., exciuldo qualquer outro. 

Para firmeza do que aqui flcou estipulado, eu,  
(Ana Lucia Malvestio Sisti), Responsável dqServiço de Contratos e rquivamento do Setor de Licitaçao-
Compras da Camara Municipal de JardinOpolis Iavrei 0 presente tërmo em 04 (quatro) cOpias de igual 
teor, depois de lido e ach?doc4Pfbtrneé asSinadqØeIaS!partbs.contratantes que atudo assistiram 

EIRELI - ME 

VO 

;prijPJD 	

& 

de 

TESTEMUN HAS: 

Nome: 
CPFn° 0 4upyç 2 0 -'-ç  

Nome: 
CPFn° 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO 

Camara Municipal de JardinOpolis/SP. 

Contrato n°.: 0312017 

(CC n°01/2017) 
Objeto 	CONTRATAçAO DEE! 

DE EMPREII•ADAGLC 

Coritratante: C 
Contratada: TJ 

CIVIL, EM REGIME 

EQUIPAMENTOS, 
E AMPLIAçA0 Do 
WIN(5POLIS-SP." 

identificado, 1 
instruçao e ji 
tramitaçao pr 
nos prazos e 

couber. 

e 

e 

ED 
Termo acima 

), para fins de 
s os atos da 

teresse, para, 
eQ mais qua 

decisoes que vierem 

do Estado, Caderöó 
conformidade comó 
de entao, a contago 

ç! ciéiites, 'dora,ante equ todos os despachos e 
ao aludido processO,-serabjublicados no Diário Oficial 

do Tribunal dè Contas do Estado de São Paulo, de 
ri-i0  709[de 14 de Jane jro de1993, iniciando-se, a partir 

Jardin4poIis:28.de.agosto4e2C17. 

Pela Contratante: 
C;;]  res&dente 

Ctimara Municipal de Jardin6polis 

Pela Contratada: 
TJ EIRELI - ME 

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido. 


