
Aos _l_l__ dias do mês de^^U*?,  do ano de 2 019

(dois mil e dezenove) , nesta cidade de São Caetano do Sul, no

Gabinete do Senhor Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n.

201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São

Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a

saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF

sob o • n. 59.307.5 95/0001-75, neste ato representada pelo

Responsável pelo Expediente da Secretaria Municipal de Esporte

Lazer, e Juventude, MARCO AURÉLIO ASTOLFI , brasileiro, portador

da Cédula de Identidade RG n 9.887.039 e inscrito no CPF/MF sob

n 049 . 860 . 068 - 86,doravante denominados simplesmente

"CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa STYL LINE FEIRAS

EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME, com sede na Rua Gaspar Barreto, n.

59, Vila Alpina, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

09.2 47.4 22/0001-30, , neste ato representada por Elizabeth

Coluci, portador da Cédula de Identidade RG n. 12.128.264,

inscrito no CPF/MF n. 0 6 4.594.038-05, residente e domiciliado na

Rua Gaspar Barreto, n. 59, Vila Alpina, São Paulo/SP, doravante

denominada simplesmente "Contratada", as quais, na presença das

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o

presente contrato, mediante as cláusulas e condições que

mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O

FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA OS

ATLETAS DO 63 JOGOS REGIONAIS

(OSASCO14/07 A 27/07/2019) E DO 83

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR (MARÍLIA DE

12/10 À 26/10/2019) , QUE ENTRE SI FAZEM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

DO SUL E A EMPRESA STYL LINE FEIRAS
EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME, REFERENTE,

ORIUNDA DO PROCESSO N. 100.045/2019 -

PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2019.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A  Autorização  de  Fornecimento  ou  Ordem  de  Inicio  dos

Serviços será encaminhada por quaisquer meios de comunicação que

R$35.700,00R$ 8,40

VALOR      VALOR

UNITÁRIO    TOTAL

Fornecimento  de  4.500  kits  lanches

para  a  para  a  Delegação  de  São

Caetano do Sul

4.25001

ITE
UM  i               DESCRITIVO

M  '       i

Valores:1.1.2.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa

para o Fornecimento de Kits Lanches para os Atletas do 63 Jogos

Regionais (Osascol4/07 a 27/07/2019) e do 83 Jogos Abertos do

Interior (Marilia de 12/10 à 26/10/2019), conforme especificações

técnicas estabelecidas neste instrumento e valores descritos

abaixo:

1.1.1. Item 01: Fornecimento de 4.250 kits lanches para a para

a Delegação de São Caetano do Sul, sendo 2.000 kits para 63

Jogos Regionais (Osascol4/07 a 27/07/2019) e 2.250 kits do 83

Jogos Abertos do Interior (Marilia de 12/10 à 26/10/2019)

1.1.1.1. Composição:

•1  misto  frio:  pão  francês  (aprox.  50g),  presunto magro e

queijo prato/mozarela (aprox. 60g)

•1 suco de fruta natural ou reconstituído: contendo no minimo

200  ml,  sabores  variados  (uva,  laranja,  pêssego,  maracujá,

etc . )

•1 fruta: a fruta deverá variar entre maçã, banana ou laranja,

a   critério  da  Chefia  da  Delegação  e   solicitado  também

antecipadamente (minimo de 6 horas de antecedência).

•Guardanapos

CONTRATO n164/2019Processo n 300.098/2019

(Prefeitura Municipal de São Caetano do Suí
Estado de São Paulo



possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da

Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico;

2.2.0 fornecimento  deverá  ser  prestado  de  acordo  com  as

especificações   constantes   do   edital,   dentro   dos   prazos

estabelecidos;

2.3.Os Jogos Regionais ocorrerão na cidade de Osasco, entre os

dias 14/07 à 27/07/2019.

2.4.Os Jogos Abertos do Interior ocorrerão na cidade de Marília,

entre os dias 12/10 à 26/10/2019.

2.5.Os kits serão consumidos nos períodos dos jogos, de acordo

com a programação preparada e solicitada,  antecipadamente, pela

Chefia da Delegação, em cada evento.

2.6.Os kits deverão ser preparados no dia do evento, respeitando

a validade pertinente dos produtos.

2.7.A contratada deverá separar as quantidades de kits lanches

por  modalidades  esportivas,  conforme  orientação  antecipada  da

Chefia da Delegação, que poderão ter variação de quantidades.

2.8.Os kits deverão ser transportados em veículos próprios para

este fim.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será durante a

realização dos jogos, ou seja, do dia 14 de julho à 26 de outubro

de 2019, estando sujeito a alteração da referida data por

eventual alteração do cronograma.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1. As despesas com a execução do presente onerarão a dotação

orçamentária competente da Contratante, à época dos efetivos

pedidos à Contratada:
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4.7. Os  pagamentos  ficarão  condic

02.23.01.27.812.0501.2.083.3.3.90.39.00   -   VERBA  DO   TESOURO

MUNICIPAL.

4.2..Os pagamentos  serão efetivados em 15 dias fora a quinzena

contados da data em que for atestado o fornecimento dos materiais

ou a prestação de serviços. A atestação será efetuada no prazo

máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a

qual  deverá  ser  aprovada,  conferida  e  assinada  pelo  Setor

Requisitante   e   encaminhada   posteriormente,   à   Seção   de

Contabilidade  para  lançamento e  demais  providências,  na  conta

bancária da  Contratada,  Banco do  Brasil,  agência n.  3131-3,

conta n.1181572.

4.2.1.Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da

Fazenda, do pagamento devido à Contratada, quando da

apresentação, pela Unidade Requisitante, de certidão

devidamente assinada pelo secretário, conforme disposições

contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,

fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova

contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a

Contratante   poderá   ser   penalizada   com  multa   de   mora

correspondente a 0,01%  (um centésimo de percentual),  do valor a

ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à  Contratada enquanto

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude

de penalidade ou inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento

bancário para qual deverão constar os dados bancários no corpo da

nota fiscal.
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CONTRATADA dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão  negativa  de  débitos  referente  a  todos  os

tributos  federais  e   à   Divida  Ativa  da  União  por  elas

administrados,  abrangendo  inclusive  as  contribuições  sociais

previstas nas alineas  'a' a  M' do parágrafo único do art.  11

da Lei n 8.212, de 24 de julho de 19 91;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova   da   regularidade   para   com  o   Cadastro   de

Informativo Municipal - CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa  de  débitos  tributários  mobiliários

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de

São  Caetano  do  sul  OU caso a  empresa não  seja inscrita no

Cadastro  de  Contribuintes  Mobiliários  do  Município  de  São

Caetano do Sul,  deverá apresentar declaração, firmada por seu

representante  legal,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  não  é

cadastrada   e   de   que   nada   deve   a   esta   Municipalidade

relativamente  aos  tributos   relacionados  com  a   prestação

licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei

Federal 10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação

contratual, após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão

ser reajustados com base no Índice do IGPM da FGV, ou outro

índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento da

Cont ratada .

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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5.9. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas na prestação

dos serviços, encargos trabalhistas e previdenciarios, fundo de

garantia por tempo de serviço, fiscais, sociais e comerciais,

mão-de-obra, carga, descarga, montagem/desmontagem ou quaisquer

despesas necessárias para a realização dos serviços conforme

normas  vigentes,  não  se  obrigando  a  Contratante  a  fazer-lhe

5.2.Compromete-se  a   fornecer  os   kits  na   forma   de   sua

apresentação na proposta;

5.3.Manter   durante   toda   a    vigência   do   contrato,   em

compatibilidade com as obrigações assumidas,  todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.4.Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros,  no todo

ou  em  parte,  o  objeto  contratual,  sem a  prévia  e  expressa

anuência da CONTRATANTE, por escrito.

5.5.Indicar  responsável  para  o  contato com a  CONTRATANTE,  a

qualquer momento.

5.6.Custear as despesas decorrentes de transporte, equipamentos,

mobilia, mão de obra, montagem, desmontagem da estrutura no local

estabelecido, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus adicional.

5.7.Responsabilizar-se  pela  disciplina   de   seus   empregados

durante a jornada de trabalho e comprorneter-se que eles manterão

o devido respeito e cortesia, no relacionamento com o pessoal do

contratante,  observando  o  controle do  regimento de  trabalho e

descanso  dos  motoristas,  acompanhando  e  comprovando  sua  saúde

fisica e mental.

5.8.Arcar com as despesas de alimentação e hospedagem de seus

empregados,  que  realizarão  os  serviços  inerentes  ao  serviço

objeto da presente contratação;
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restituições ou reembolsos de qualquer valor despendido com estes

pagamentos .

5.10.Será ainda, da responsabilidade única e exclusiva da

Contratada, os eventuais danos causados ao patrimônio da

Contratante e de terceiros, bem como a integridade fisica de seus

empregados, prepostos e terceiros, em razão da prestação dos

serviços, os quais deverão ser ressarcidos na totalidade, às suas

expensa s .

5.11. Será de responsabilidade da Contratada todo e qualquer

material necessário para o preparo e distribuição dos kits

lanches;

5.12.Em nenhuma hipótese a Contratante poderá ser

responsabilizada por acidentes que venham a ocorrer com os

empregados da Contratada durante a execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste

Contrato;

6.3.Comunicar à  Contratada sobre quaisquer irregularidades dos

produtos entregues;

6.4.Fiscalizar  a  prestação  dos  serviços,  zelando  pelo  fiel

cumprimento do  presente  contrato,  promovendo  seu recebimento,

conferindo a  qualidade,  especificação exigida dos mesmos,  assim

como os preços apresentados;

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do

prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida,  sujeitando-o a  juizo da  Administração,  nos
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termos da legislação municipal à multa de 20%  (vinte por cento)

sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções,  em razão

da execução:

7.2.1.  Multa por atraso:  1%(um por cento)  por dia sobre o

valor  da  parcela  em atraso,até  o  limite de  10%  (dez  por

cento) ,  podendo  a  Prefeituraa partir do  102. dia considerar

rescindido  o   Contrato,  semprejuízo  das  demais  sanções

cabí ve i s.

7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será

de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A

critério da Administração, e sendo possível, o valor das

referidas multas será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos à PMSCS, garantida a ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada

a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela  inexecução  parcial  do   contrato  será   aplicada   à

Contratada a multa de até 10%  (dez por cento) sobre o valor da

obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento dequaisquer

das  obrigações decorrentes do ajuste que não estejamprevistas

nos  subitens  acima,  a  qual  incidirá  sobre  o  valortotal  do

Contrato.

7.6.Além das multas acima,  a Administração poderá, ainda,  impor

as seguintes penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão   temporária   do   direito   de   licitar   e

impedimento de contratar com o Município de São Caetano do Sul,

pelo prazo de até dois anos;

^
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7.6.3. 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.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou

apresentá-la falsamente, enseja o retardamento da execução de seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de contratar

com a Administração Pública, sem prejuizo das multas previstas no

Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não

exclui a das outras, quando cabiveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1,

será  a  Contratada  intimada  da  intenção  da  PMSCS  quanto  à

aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição de

defesa prévia, nos termos do art . 87, 2^ e 3. da Lei Federal n^

8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou

havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura

providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da

penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso

administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f" da Lei Federal ni

8.666/93.

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento

das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da

Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, o

valor devido será descontado da garantia prestada ou, sendo

esta insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos à Administração. Não havendo prestação de garantia, o

valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.
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7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o

valor retido será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do

direito da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das

sanções.

7. 13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os

benefícios da LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o

crime de que trata o art . 299 do Código Penal, sem prejuízo do

enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de

impedimento de licitar e contratar com a Administração do

Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias

úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da

Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da

importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não havendo

pagamento, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando a

devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele

estivessem transcritos, o Edital do Pregão n 36/2019 com seus

Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo

Administrativo n 10 0.045/2019.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. O gestor da presente contratação a responsável designada

pelo Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, nos

termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações

em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual

objeto do presente certame, procedendo ao registro das

ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel

cumprimento  do  ajuste,  bem  como,  responsabilizar-se  á  pela

10
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1 1

STYL LINE FEILTDA ME

E

FI
Resp. pelo exp^ da Secretar^a Municipal de Esportes,

de 2019.deSã

vigência, com o conseqüente controle dos prazos de inicio e

término contratual, aditamentos e instauração de novo processo de

licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou

fornecimento.

9.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente

pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando

verificado a não observância dos requisitos acima causando

prejuízo à Administração ou comprometimento das atividades

procedimentais .

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. 0 foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação

decorrente do presente Contrato é o foro da Comarca de São

Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e

testemunhas a tudo presente e de tudo cientes, para que produza

os regulares efeitos de Lei e de Direito.
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2)
NOME

RG:

CPF

NOME:

RG:

CPF:

Testemunhas:

D
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CONTRATANTES:

Nome e cargo: Marco Aurélio Astolfi - Resp. p/ Exp. da Secretaria Municipal

Esporte, Laze
E-mail institetanodosul. sp. gov. br

E-mail pessoa

Assinatura:

São Caetano do Sul,     de        de 2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA OS ATLETAS DO 63^
JOGOS REGIONAIS (OSASCO14/07 A 27/07/2019) E DO 83? JOGOS ABERTOS DO INTERIOR (MARÍLIA DE 12/10 À
26/10/2019)

VALOR (R$) : R$35.700,00 (trinta e cinco mil, setecentos reais)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,

atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo

processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando

requisitados.

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CNPJ N: 59.307.595/0001-75

CONTRATADA: STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME

CNPJN:  09.247.422/0001-30

CONTRATO N: 164/2019

DATA DA ASSINATURA: //

VIGÊNCIA: 14 de julho à 2 6 de outubro de 2019

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sul



Assinatura:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:  Eliane Vergilio Di Giorgio
Cargo:  Assessora
CPF:    275.149.448-00        RG:   27.838.582-1
Data de Nascimento: 11/9/1975
Endereço residencial completo: Rua Maranhão 1440 ap 124
E-mail institucional:  eliane.giorgio@saocaetanodosui.sp.gov.br
E-mail pessoal:  eliane.v.giorgio@gmail.com
Telefone(s):   9/,9900-73584224-4lf4   ramal 104

São Caetano do Sul,

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:   Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
CONTRATADO:   STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME

CONTRATO N (DE ORIGEM):  164/2019      PROCESSO N:  300.098/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA OS

ATLETAS DO 63 JOGOS REGIONAIS (OSASCO14/07 A 27/07/2019) E DO 83 JOGOS
ABERTOS DO INTERIOR (MARÍLIA DE 12/10 À 26/10/2019)
ADVOGADO (S)/ N OAB: (*):

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 n 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 n 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
conseqüente 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.

(prefeitura ^unicipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Advogado:
(*)  Facultativo.  Indicar quando já constituído,  informando,  inclusive,
endereço eletrônico.

Pela CONTRATADA:

Nome:  ELIZABETH COLUCI
Cargo:
CPF:  064.594.038-05
RG:   12.128.264
Data de Nascimento: Z~3/l2^é>-L^,s nA

Endereço residencial completo: UÍAJüQl, Jb<0O C-Ct^ fS20 QJL LXirYlJlQnrTlJLU^ ( ^ hO /1
E-mail institucional: ^lÃjlA ^s\\//  L-\CY\1. •

E-mail pessoal: o  otwxajxvS^

Telefone (s):~^---

Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste:

GESTOR DO ÓRGÃO / RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO JURISDICIONADO:

NomeMarco Aurélio Astolfi

CargoResp. p/ Exp. da Secretaria Municipal Esporte,

Lazer e Juventude
RG n9.887.039

CPF n049.860.068-86

Data de nascimento     04/10/1961

Endereço residencial   Rua  Giovanni  Thome,  185,  apto  13,  Bairro

Olímpico - Scsul/SP

TelefonesRes. 4224-4114   /    98111-4002

E-mailmarco.altolfi@saocae^^7iodosul•SP-gov.br

Assinatura

^Prefeitura ^unicvpaíde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo




