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CONTRATO DE PROGRAMA ADMINISTRATIVO PARA REFORMA E EXECU<;Ao DE CAL<;ADA E 
ESPA<;O ARVORE, NA RUA JOSE E. BOTELHO, AVENIDA BATISTA BOTELHO E RUA QUINTINO 
BOCAIOVA, COM FORNECIMENTO DE MAQUINARIO, FERRAMENTAS, MATERIAlS, MAo DE OBRA 
E EQUIPAMENTOS. 

ESTADO DE SAO PAULO 

Por este instrumento publico de contrato de programa, de um lado PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO 
RIO PARDO - SP, inscrita no CNPJ sob nO 46.231.89010001-43, com sede na Praca Dep. Leonidas 
Camarinha, n° 340, em Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de Sao Paulo, Prefeito, Sr. Diego Henrique 
Singolani Costa, neste ate representada pela Sra. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, 
Carla Akemi Umezu Molitor, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a CODESAN - 
services e Obras, inscrita no CNPJ sob nO 60.344.157/0001-66, com sede na Avenida Cel. Clementino 
Goncalves, nO 1.290 - Chacara Peixe, nesta cidade, neste ate representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. 
Mauricio Salemme Correa, doravante denominada CONTRAT ADA, firmam 0 presente contrato, que e 
regido pela Lei Federal nO 8.666/93, com suas alteracoes posteriores, enos termos do processo Dispensa 
de t.lcltacao n° 21/2021, mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

ctausula Primeira 
Do Objeto 

1.1 - 0 presente contrato destina-se a execucao, pela CONTRA T ADA, dos services de reforma e 
execucao de calcada e espaco arvore, na Rua Jose E. Botelho, Avenida Batista Botelho E Rua Quintino 
Bocaiuva, com fornecimento de maquinario, ferramentas, materiais, mao de obra e equipamentos, 
conforme servicos elencados e descritos nos itens Memorial Descritivo (Anexo I), Planilha 
orcarnentarta (Anexo II), Projeto (Anexo III) e Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV) que passam 
a fazer parte integrante deste instrumento. A execucao do objeto deste contrato de programa propiciara 
beneficios e melhorias, alern de garantir a sequranca na transitabilidade de pedestres que necessitam 
utilizar 0 passeio para sua locomocao, sem empecilhos que podem influenciar na mobilidade de pessoas 
com deficlencia, idosos, pessoas com carrinho de bebe ou com mobilidade reduzida. 

1.2 - Os trabalhos serao executados pelo regime de empreitada por preco global, com 0 fornecimento total 
de materiais e mao de obra pel a Contratada, seguindo 0 disposto na clausula primeira enos itens, 
Memorial Descritivo (Anexo I), Planilha Orcarnentaria (Anexo II), Projetos (Anexo III) e Cronograma Fisico 
Financeiro (Anexo IV) que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, nao sendo admitidas 
alteracoes de nenhuma especie sem a expressa anuencia do Municipio. 

clausuta Segunda 
Do Prazo, Prec;o e Forma de Pagamento 

2.1 - 0 presente contrato tera 0 prazo de vigencia de 03 (tres) meses, com inicio a partir da assinatura do 
mesmo, podendo ser prorrogado, nos term os da Lei 8.666/93, e desde que justificado e ace ito pela 
Administracao Publica. 

2.2 - Pela execucao do objeto deste contrato de programa, 0 Municipio repassara a Autarquia a 
importancia total de R$ 42.456,42 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 
quarenta e do is centavos). Este valor sera pago por meio de repasses, nos termos do Cronograma 
Fisico-Financeiro (Anexo IV). Os repasses serao efetuados somente mediante laudo de vistoria da 
Secretaria de Planejamento Urbano e Obras, no qual ateste a boa qualidade dos services executados e do 
material empregado, bem como mediante apresentacao de nota fiscal de services. Deverao ainda ser 
verificados os materiais utilizados considerando os constantes da planilha orcarnentarla elaborada pelo 
Municipio, ora Contratante. 

ctausula Terceira 
Das obrlqacoes das partes 
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ESTADO DE SAO PAULO 

3.1 • A Contratada somente podera iniciar os servicos ap6s a emissao da Ordem de Services pela 
Secretaria de Planejamento Urbano e Obras mediante a apresentacao da RRT de execucao do 
responsavel tecnico da Contratada. 

3.2 - A Contratada se obriga a fornecer todos os materiais, sendo os mesmos de boa qualidade, bem 
como, a executar todos os services determinados e especificados nos itens Memorial Descritivo, Planilha 
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Projeto, sendo que os mesmos deverao ser avaliados e 
aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras e a execucao acompanhada pela 
mesma. 

3.3 - A Contratada se responsabiliza por todos os materiais e services que fornecer, executar ou prestar, 
especificados no presente contrato, e por suas especiflcacces tecnlcas inerentes as suas quallficacoes 
profissionais e tecnlcas, assim como pelo 0 fornecimento de equipamentos e mao de obra especializada, 
de acordo com a legislac;:ao especifica vigente. 

3.4 - A Contratada fica (mica, exclusiva e totalmente responsavel, pelo recolhimento nos prazos legais de 
todos os encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, fundiarios, fiscais e outros decorrentes da presente 
contratacao e sua execucao, em quaisquer das esferas: privada, federal, estadual e municipal. 

3.5 - A Contratada, por si e por seus prepostos, se obriga a cumprir todas as clausulas e condicoes 
previstas neste contrato, fornecendo todas as inforrnacoes necessarias para a perfeita execucao dos 
services prestados a Contratante. 

3.6 - A Contratada e ou seus prepostos e empregados ficarao sujeitos a flscallzacao, ao planejamento e a 
requlacao da Contratante, durante todo 0 periodo de execucao dos servicos, atraves de seu 
Departamento de Obras. 

3.7 - A Contratada se responsabiliza integralmente pelo trans porte, estadia e alimentacao de seus 
funcionarios, se for 0 caso. 

3.8 - Caso haja imprevisto que altere significativamente a correspondencia entre a prestacao da 
Contratante e a contraprestacao (repasses) por parte da Admlnistracao, que impossibilite a execucao dos 
services, podera ocorrer 0 realinhamento dos precos, desde que justificado e comprovado 0 aumento 
atraves de pesquisa de preco realizada pela Adminlstracao Publica, por meio de documentos fiscais, 
documentos publicos, convencoes. pesquisa de 6rgaos especializados e outros meios confiavels e babels 
para tanto e apes analise e aprovacao da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras. 

3.9 - Decorridos 12 (doze) meses de services prestados, para efeito de recomposicao dos precos sera 
adotado 0 indice do IPCA-ISGE. 

3.10 - A Contratada se obriga a aceitar os acresclrnos e supressoes que se fizerem necessarias no objeto 
deste contrato, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, conforme 
disposto na Lei Federal nO 8.666/93, desde que justificados. 

3.11 - 0 objeto deste contrato sera recebido mediante Termo de Conclusao da Obra, por servidor ou 
comissao designada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Obras, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, ap6s 0 decurso do prazo de observacao ou vistoria que com prove a adequacao do 
objeto aos termos contratuais, observado 0 disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 
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3.12 - A lnexecucao total ou parcial do contrato enseja na sua rescisao, com as consequencias contratuais 
e previstas em Lei, e em especial nos incisos do artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

3.13 - A Contratada se obriga a manter as condicoes referentes a regularidade fiscal, bem como manter 
as condicoes oferecidas para contratacao, nos termos do art. 55, XI e XIII. 

3.14 - A Contratada devera indenizar qualquer prejulzo causado a Adrninistracao Publica, na decorrencia 
da execucao do objeto contratado. 

clausuta Quarta 
Oa Rescisao e das Penalidades 

4.1 - 0 presente contrato podera ser rescindido na forma entre os cas os previstos no artigo 79 e seguintes 
da Lei n° 8.666/93, com as alteracoes da Lei Federal n° 8.883/94, bem como, fica assegurado a 
Contratante, altera-Io ou rescindi-Io unilateralmente, nos casos previstos na Lei citada e observados as 
disposlcoes da Lei Federal 11.107/2005 e Decreto Federal 6.017/2007. 

4.2 - A rescisao do contrato, de acordo com 0 artigo 79 da Lei Federal n. ° 8.666/93, podera ser: 

a) Determinada por ate unilateral e escrito da Adrninistracao, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78. 

4.3 - A parte que descumprir quaisquer das clausulas contratuais, que venha a dar causa a rescisao do 
contrato, ficara obrigada a pagar a outra parte, uma multa no valor correspondente a 10% (dez por cento), 
do valor total contratado, sem prejuizo de responder por eventuais perdas e danos que der causa e outras 
cornlnacoes pactuadas. 

4.4 - Serao aplicadas multas contratuais, sem prejuizo das demais sancoes e multas aplicaveis e previstas: 

a) Pela tnexecucao total do objeto contratual, multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor do contrato, alern 
da tndenizacao e reparacao por danos; 

b) Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diarla de 1 % (um por cento) sobre 0 valor da 
parcela em atraso. A partir do 10° (decimo) dia de atraso, confiqurar-se-a a inexecucao total ou parcial do 
contrato, com as consequencias dai advindas, alern da indenizacao e reparacao por danos; 

c) Pelo descumprimento de qualquer outra clausula, que n80 diga respeito diretamente a execucao do 
objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre 0 valor total do contrato, alern da 
indenizacao e reparacao por danos; 

d) Pela resclsao do contrato per culpa da contratada, multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do 
contrato, alern da indenizacao e reparacao por danos. 

4.4.1 - As sancoes sao independentes e a aplicacao de uma n80 exclui a das outras. 

4.4.2 - 0 prazo para pagamento de multas sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da lntimacao da infratora, 
sob pena de inscricao do respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente 
processo judicial de execucao. 
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ESTADO DE SAO PAULO 

4.4.3 - No caso de multa aplicada em virtude de descumprimento contratual, alem do disposto acima, 
tarnbem sera possivel, a criterio da Contratante, 0 desconto ou retencao das respectivas importancias do 
valor eventual mente devido a Contratada. 

4.5 - Se a Contratada ensejar 0 retardamento da execucao do objeto, falhar ou fraudar na execucao do 
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, podera sofrer, 
conforme 0 caso, as seguintes sancoes, sem prejuizo da reparacao dos danos causados a Prefeitura de 
Santa Cruz do Rio Pardo pelo infrator: 

a) advertencia: 

b) multa ate 0 limite maximo de 10% (dez por cento) sobre 0 valor do contrato; 

c) suspensao ternporaria do direito de licitar, de contratar com a Adrninistracao por periodo nao superior a 
02 (dols) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou, ainda, ate que seja 
promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Admlnistracao Publica enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabllitacao perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

ClilUsula Quinta 
Das condlcees Gerais 

5.1 - A Contratada devera comunicar imediatamente a Contratante, qualquer fato anormal que porventura 
venha ocorrer durante a execucao dos servlcos, principalmente os fatos que dependem de orientacao 
tecnica da Contratante ou de seus propostos. 

5.2 - A presente contratacao e regida especialmente pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alteracoes, Lei Federal 11.107/2005, e Decreto Federal 6.017/2007 e demais disposicoes legais 
pertinentes a especie, nao implicando em qualquer vinculo empregaticio entre as partes, nao cabendo a 
Contratada pleitear por quaisquer vantagens e ou direitos oriundos de Leqislacao trabalhista, 
prevldenciarla, social e ou fundiaria, 

5.3 - Em conformidade com as disposicoes dos artigos 33, V, do Decreto Federal 6.017/2007 e artigo 13, § 
1°, II da Lei Federal 11.107/2005, visando 0 principio legal da publicidade, todos os atos pertinentes ao 
presente contrato serao publicados no sernanario e portal da transparencia do Municipio de Santa Cruz do 
Rio Pardo, garantindo a transparencla da gestao econornlca e financeira do mesmo, bem como, em 
consonancla com 0 artigo 116, § 2° da Lei 8.666/93 apes assinatura do Contrato, sera dada ciencia do 
mesmo a Camara Municipal do Municipio. 

5.4 - As despesas para execucao do presente contrato correrao por conta da seguinte dotacao 
orcarnentaria, suplementada se necessario. credltos especiais e ou repasse de recursos: 

02.00.00 - Poder Executivo 
02.09.00 - Secretaria de Planejamento Urbano e Obras 
02.09.01 - Admlnlstracao Sec. Planejamento Urbano e Obras 
15.451.0013.1059 - Obras Infraestrutura Viaria 
624 
4.4.91.51.00 - Obras e lnstalacoes - Intra - Orcarnentario 
Recurso 01 - Tesouro 
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ESTADO DE SAO PAULO 

Clausula Sexta 
Do Foro de Eleicao 

6.1 - As partes elegem 0 foro da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de Sao Paulo para dirimir 
eventuais duvidas oriundas do presente contrato, que nao forem resolvidas por via administrativa. 

E, por estarem justos e contratados firmam 0 presente contrato de dos services de reforma e execucao de 
calcada e espaco arvore na Rua Jose E. Botelho, Avenida Batista Botelho e Rua Quintino Bocaluva, com 
fornecimento de maquinario, ferramentas, materiais, mao de obra e equipamentos em 05 (cinco) vias de 
igual teor e forma, ap6s lido e achado conforme em todos os seus termos, segue assinado na presenc;:a de 
duas testemunhas, para que produza seus juridicos e legais efeitos. 

A6 ~ Santa Cruz do Rio Pardo, de de 2021. 

j 
Contratante: r feltura de SCRPardo\SP 
Carla Akemi Umezu Molitor 
secretarta Municipal de Planejamento 
Urbano e Obras 

servlcos e Obras 

1) 1J1~ a:.--../1 .4-.-(--'-.- S,-L- 
Nome 
RG: ""-"ja Cbra ~. Andl':'~. ~IC .' 

Oficia\ Admini;;tranvo 
RG 42.990.491.-5 

CPF: 368.t1?2.:;>u3· 32 

2) _ 

Nome 
RG: 

Testemunhas: 

Praca Deputado Leonidas Camarinha, 340 - Centro - Fone: (OXX14) 3332-4000 - CEP: 18.900-000 
Santa Cruz do Rio Pardo-SP 5 
"Tudo para 0 bem de todos" 

www.santacruzdoriopardo.sp.gov.br 



(9?~eitwra de VJ/anta cgj~ ch rPl{k ~do, 
Q 

ESTADO DE SAO PAULO 

ANEXOI 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Execucao de calcada 

Local: Rua Jose Epifanio Botelho, Avenida Batista Botelho e Rua Quintino Boicaiuva 

Municipio: Santa Cruz do Rio Pardo 

A Figura 1 apresenta 0 local onde sera executada a calcada. 

Figura 1 - Localizacao da calcada a ser executada. 

Fonte: Google Maps (Acesso em 08 jan. 2020). 

1. Servi~os Preliminares 

A area onde sera executada a calcada apresenta atualmente calcamento ora em pedra doce 

ora em concreto simples. Tanto 0 calcarnento com pedra doce quanto 0 calcarnento com concreto deverao 

ser demolidos. Todo entulho gerado devera ser transportado ao local adequado, indicado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 
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2. Execu<;ao de Cal<;ada 

Primeiramente devera ser realizado um reaterro manual apiloado sem controle de 

cornpactacao. 

Em seguida sera executado um lastro de bica corrida com 3,00 cm de espessura e posterior 

cornpactacao. 

Sobre 0 lastro de bica corrida devera ser executado uma camada de concreto usinado nao 

estrutural com teor minimo de 150,00 kg cimento/m" e espessura de 7,00 cm. Esse concreto cevera ser 

lancado, espalhado e adensado adequadamente. 

Posteriormente 0 piso devera ser nivelado e alisado. 0 nivelamento do piso em concreto 

devers ser feito com acabadora de superficie, resultando num pi so acabado com declividade adequada, 

conforme as especificacoes da NBR 9050/2020 e as tnstrucoes municipais para calcadas fornecidas em 

anexo. 

Os locais destinados a entrada e saido de veiculos deverao ser reforcados com armadura em 

tela soldada de aco CA-60 ou CA-50, com espacarnento maximo entre os fios de 15,00 cm e dlarnetro de 

3,40 mm. Estes locais deverao apresentar guia rebaixada. 

Cuidados especiais deverao ser tomados na execucao do piso de concreto para que a 

superficie fique plana, lisa, resistente, sem manchas e com a incllnacao correta ao uso publico e 

apropriada para 0 escoamento de aguas pluviais. 

Por fim, devera ser executado corte de junta de dilatacao, com serra de disco diamantado, na 

largura minima de 3,00 mm e profundidade minima de 3,00 cm. 

Deverao ser executados os espacos adequados para as arvores de acordo com a Lei 

3329/2019 e 0 projeto basico. Os requadros deverao apresentar perfeito acabamento. 

Os produtos florestais e/ou subprodutos florestais utilizados deverao atender aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/2005 e 49.674/2005. 

3. Limpeza 

Devera ser realizada a limpeza geral da area, inclusive varrecao, removendo-se materiais 

excedentes e residuos de sujeiras, deixando 0 passeio publico pronto para a utilizacao. 

b";lpl -Rw:,~ 
Responsavel Tecnico 

Luiza Reis Simionato 

Eng.a Civil - CREA 5069724558 
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ANEXO II 

PLANILHA OR<;AMENTARIA 

Obra: Execuc;ao de calcada 

Local: Rua Jose Epifanio Botelho, Avenida Batista Botelho e Rua Quintino Boicaiuva 

Municipio: Santa Cruz do Rio Pardo 

Fonte: CPOS 180 e SINAPI 08/2020 (Com desoneracao) 

1 Servieos preliminares 
1.1 03.01.020 CPOS DemolicBo manual de concreto simples m' 17,49 0,00 153,34 153,34 2.681,92 

Desmonte ~e"'ntamento) mecanlzado de pawnerno em 

1.2 03.06.050 CPOS paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusil.e 
m' 241,52 9,19 6,98 16,17 3.905,38 

carregamento, transporte ate 1 quilOmetro e 
descarregamento 
RemocBo de entulho separado de obra com cacamba 

1.3 05.07.040 CPOS metatlca - terra, ah,enaria. concreto, argamassa, madeira, m' 17,49 77,67 8,36 86,03 1.504,66 
Ipapel, otastlco ou metal 

.; ... Subtotal-' 8.091,96 
2 Execueao de calr;ada 
2.1 06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactacao m' 24,57 0,00 13,00 13,00 319,41 
2.2 54.01.220 CPOS Base de bica comda m' 14,74 116,50 2,15 118,65 1.748,90 

2.3 11.02.020 CPOS Concreto usinado nao estrutural minima 150 kg cimenlo / m' 34,40 326,29 0,00 326.29 11.224,38 
m' 

2.4 11,16.020 CPOS t.ancarnento, espalhamenlo e adensamento de concreto m' 34,40 0,00 58,79 58,79 2.022,38 
au massa em lastro e/ou enchimento 

2.5 11.16.220 CPOS Niwlamento de piso em concreto com acabadora de 
m' 491,44 12,52 0,00 12,52 6.152.,83 superficie 

2.6 11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatacao, com serra de disco m 283,60 14,49 0,00 14,49 4.109,36 
diamantado para oisos 

2.7 10.02.020 CPOS Armadura em tela soldada de BCO kg 66,17 6,95 0,90 7,85 519,43 

2.8 4417 SINAPI Sarrafo de madeira nao aparelhada "2,5Xl" em, m 112,82 0,00 0,00 4,57 515,59 
macaranduba anaelim ou eauivalente da reaiao 

Subtotal 2 26.612,28 
3 Limpeza 

3.1 55.01.140 CPOS Limpeza de superfcle com hidrojateamento m' 417,81 0,00 5,30 5,30 2.214,39 
Subtota.13 ~214.39 

Total (R$) 36.918.63 
BDI •• 15.00%(R$l 5.537.79 
Total com 801 (R$)' 42.456,42 

Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de marco de 2021. 

Rasponsavel Tecnlco 

Luiza Reis Simionato 

Enq. a Civil - CREA 5069724558 
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ANEXO III - PROJETO 

Q Area de calcada com concreto a dernollr = 249,92 m:Z 

~ Area de caicaca com pedra doce a demolir = 241,52 01' 

Avenlda Dr. otro de Melo Camartnha 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO 

Janeiro/2021 
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:a~~!eto Basico de Execuc;:ao de Calc;:ada .--------1-- -'12 
Rua Jose Epifflnio Botelho, Av. Batista Botelho e Rua ~ nl'~ fiL ' ~v. 
Quintino Baoeluva 1Y:!L. ~~ 
ESCALA' ATA: ~sponsavel 'recntco 

Luiza Reis Simionato 
Eng", Civil - CREA 5069724558 Semescala 



ESTADO DE SAO PAULO 

Q Area de caicada com concreto simples = 423.22 m' 
I!!l!I Area de calcada com concreto e tela metauca = 66.22 m' (entrada de velculos) 

Espayo arvcre - Rua Jose Epifanlo Botelho = O.BOx' .60 m' 
Espavo arvore - Rua Qulntlno Bocaluva = 1.00x2.00 m' 

Avenlda Batista Botelho 

a 
.s: to ]j > a '§ w 
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. Avenida Dr. Clro de Melo Camarlnha 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO 

LOCAL: 

Rua Jose Epifanio Botelho, Av. Batista Botelho e Rua ~ n _ . 
Quintino Bacaiuva ,'\1..11.) t.:E:'i1SCA~lA~,=~===!_---IiiDA"T'6',,----------I esponsavel Tecnico 

Luiza RSIS Siffilonato 
Eng". Civil - CREA 5069724558 Semescala Janeiro/2021 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO 

Obra: Execucao de calcada 
Local: Rua Jose Epifanio Botelho, Avenida Batista Botelho e Rua Quintino Boicaiuva 
Municipio: Santa Cruz do Rio Pardo 

... Custo Item Oescric;ao dos Servic;os 
Total (R$) 

1° Mas 2° Mas 

1 Serviyos preliminares 8.091,96 8.091,96 
2 Execucao de calcada 26.612,28 9.299,34 17.312,94 
3 Limpeza 2.214,39 2.214,39 

Total (R$) 36.918,63 17.391,30 19.527,33 
BOI = 15,00% (R$) 5.537,79 2.608,70 2.929,09 
Total com BDI (R$) 42.456,42 20.000,00 22.456,42 

ResponS3vei Tecnico 

Luiza Reis Simionato 
Eng.a Civil- CREA 5069724558 

Praca Deputado Leonidas Camarinha, 340 - Centro - Fone: (OXX14) 3332-4000 - CEP: 18.900-000 
Santa Cruz do Rio Pardo-SP 11 
"Tudo para 0 bem de todos" 

www.santacruzdoriopardo.sp.gov.br 



I 

ESTADO DE SAO PAULO 

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAo 

CONTRATANTE: Municipio de Santa Cruz do Rio Pardo 
CONTRAT ADO: CODESAN - servtcos e Obras 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): . 
OBJETO: Services de reforma e execucao de calcada e espaco arvore, na Rua Jose E. Botelho, Avenida 
Batista Botelho e Rua Quintino Bocaluva: 
ADVOGADO (*): Rodolfo Camilo dos Santos - OAB/SP: 201.116 

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) 0 ajuste acima referido, estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao 
Paulo, cujo trarnite processual ocorrera pelo sistema eletronlco: 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo c6pias das rnanifestacoes de interesse, 
Despachos e Declsoes, mediante cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonancia com 0 estabelecido na Resolucao nO 01/2011 do TCESP; 

c) alern de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisoes que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com 0 artigo 90 da Lei 
Complementar nO 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do C6digo de Processo Civil; 

d) Qualquer alteracao de endereco - residencial ou eletronico - ou telefones de contato devera ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente publicacao; 

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 0 direito de 
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber. 

LOCAL e DATA: Santa Cruz do Rio Pardo, l;?'. de .. ~~ de 2021. 

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE: 

Nome: Diego Henrique Singolani Costa 
Cargo: Prefeito 
CPF: 360.926.208-71 RG: 42.990.471-0 
Data de Nascimento: 04/03/1988 
Endereco residencial completo: 
E-mail institucional: ~re<.!:fe""i~tu:!.!..ra=~~~~~==~~~~ 
E-mail pessoal: die o-sin olani 
Telefone(s): (14) 3332-3200 

Praca Deputado Leonidas Camarinha, 340 - Centro - Fone: ~~~~r't1""~~~~~~~:Z!!!l=IJ 
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ESTADO DE SAO PAULO 

RESPONSAvEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Carla Akemi Umezu Molitor 
Cargo: secretana Municipal de Planejamento Urbano e Obras 
CPF: 118.322.428-11 RG: 20.632.329-3 
Data de Nascimento: 10101/1970 
Endereco residencial completo: Rua Conselheiro Dantas, n° 118 - Centro, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP 
E-mail institucional:obras@santacruzdoriopardo.sp.gov.br 
E-mail pessoal:carla.umezumail.com 
Telefone: (14) 3332-4010 ,\_ 
Assinatura: ....::::~:=.=::.....:....::.,t..:::.~..:~~- ' _ 

Pela CONTRATADA: 

Nome: Mauricio Salemme Correa 
Cargo: Diretor Presidente 
CPF: 042.565.258-07 
Data de Nascimento: 23/03/1964 
Endereco residencial completo: Av. Tiradentes, nO 988, Centro 
E-mail institucional:presidencia@codesan.com.br 
E-mail pessoal:presidencia@codesan.com.br 
Telefone(s): (14) 3332-1299 
Assinatura: ~___.:~_:;:--------- 
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