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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 107/2018 

PROCESSO Nº 599/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ E A 
EMPRESA GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO ME. 
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, de um lado a PREFEITURA DE SANTO ANTONIO 
DO ARACANGUÁ, com sede à Rua Pio Prado, 285, inscrita no CNPJ nº 59.764.399/0001-20, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito, o Sr. RODRIGO APARECIDO 
SANTANA RODRIGUES, neste ato assistido pelo Assessor Jurídico, Dr. FERNANDO DE SOUZA 
NASCIMENTO e pelo Diretor do Departamento de Saúde, o Sr. JOSÉ DELI DOS SANTOS e de outro lado a 
Empresa GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO ME., inscrita no CNPJ sob o n.º 11.334.103/0001-04 e 
Inscrição Estadual Isento, com  sede na Rua Marcolino Barreto, nº 1383, Bairro Vila Angélica, CEP 15050-190, 
na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, neste ato representada por sua proprietária, a Sra. 
GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO, portadora da cédula de identidade RG n.º 26.258.076 e do CPF n.º 
275.618.438-10, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a adjudicação do objeto da Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 033/2018 pelo Senhor Prefeito, celebram entre si, na melhor forma de direito 
público e das disposições de direito privado, o presente contrato, o qual se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, 
ficando vinculado ao edital do Pregão Presencial nº 033/2018 e à proposta da contratada, e pelas seguintes 
clausulas: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecções de próteses 
dentárias para pacientes usuários do Departamento de Saúde dando continuidade do projeto Brasil 
Sorridente para o período de 12 meses, conforme especificações constantes do Anexo I, que integra este 
Edital, independentemente de transcrição. 
 
 

LOTE DESCRIÇÃO PRODUTO UNIDADE QTDE. 
VLR. 
UNIT. VR. TOTAL 

01 

PRÓTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR E 
INFERIOR PLACA DE MORDIDA EM ROLETE DE 
CERA 7 OU UTILIDADE (DE ACORDO COM O 
DENTISTA) FEITA EM RESINA; MONTAGEM DE 
DENTES BIOTONE OU SIMILAR (BOA 
QUALIDADE); RESINA PARA ACRILIZAÇÃO, 
CLÁSSICO OU VIPI; POLIMENTO DE ÓTIMA DE 
QUALIDADE. 

UNIDADE 300 170,00 51.000,00 

PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL 
SUPERIOR OU INFERIOR; REGISTRO DE 
MORDIDA EM CERA 7 OU UTILIDADE, DE 
ACORDO COM O DENTISTA; MONTAGEM DE 
DENTES BIOTONE OU SIMILAR (BOA 
QUALIDADE); POLIMENTO DE ÓTIMA 
QUALIDADE. 

UNIDADE 300 270,00 81.000,00 

VALOR TOTAL R$  132.000,00 

 
– Os moldes das próteses serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, através do Departamento de Saúde. 
– Ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferramentas 
usadas na fase laboratorial. 
- A execução dos serviços de confecção compreenderá as seguintes fases: 
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1ª fase: 1ª moldagem e moldagem do antagonista – Responsável: Departamento de Saúde da Prefeitura; 
2ª fase: Confecção da moldeira individual – Responsável: Laboratório de Prótese; 
3ª fase: 2ª moldagem - Responsável: Departamento de Saúde da Prefeitura; 
4ª fase: Confecção do plano de cera - Responsável: Laboratório de Prótese; 
5ª fase: Registro em plano de cera - Responsável: Departamento de Saúde da Prefeitura; 
6ª fase: Montagem dos dentes - Responsável: Laboratório de Prótese; 
7ª fase: Prova e ajustes - Responsável: Departamento de Saúde da Prefeitura 
8ª fase: Escultura, acrilização, acabamento e polimento - Responsável: Laboratório de Prótese; 
9ª fase: Adaptação da prótese e entrega - Responsável: Departamento de Saúde da Prefeitura; 
10ª fase: Ajustes finais se necessário - Responsável: Laboratório de Prótese. 
– A fase laboratorial compreenderá a execução dos seguintes serviços: 
a) Confecção do plano de cera em ideal base ou similar e rolete de cera utiligy; 
b) Montagem da prótese com dentes Biotone ou similar; 
c) Acrilização em dupla prensagem rosa/incolor; 
d) Acabamento e Polimento de acordo com as normas técnicas. 
– A empresa contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, os serviços objeto do edital, nos quais forem verificadas imperfeições, vícios, negligências ou 
imperícias resultantes da execução dos trabalhos, a critério do gestor, que lhe assinará prazo compatível para a 
adoção das providências. 
 
1.1. Os produtos serão conferidos pelo responsável do setor pertinente, pela sua qualidade, quantidade e 
validade. Os produtos fora das medidas e condições estabelecidas serão devolvidos e, exigida a sua troca por 
produto da mesma especificação em condições de uso. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor do Contrato é de R$ 132.000,00 (cento e trinta 
e dois mil reais); 
2.1. DO NÃO REAJUSTE: De acordo com as Leis federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, não haverá reajuste de 
preço, salvo novo regramento legal. 
2.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
a contratante fizer nas compras, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado contrato. As supressões acima deste limite só poderão ser feitas por acordo entre as partes. 
2.3. No caso de acréscimos, o prazo de entrega poderá ser prorrogado, nos termos do inciso II, do § 1º, do artigo 
57, da lei federal 8.666/93. 
2.4. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, opte pela prorrogação do 
contrato originado pela presente licitação, será aplicado reajuste com a utilização do IPCA – IBGE – Índice de 
Preço ao Consumidor Ampliado, tendo como data-base a data de apresentação das propostas. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 
(trinta) dias do cumprimento da entrega do objeto da licitação, contatos a partir da data do recebimento do setor 
responsável constante na nota fiscal, devidamente entregue e lançada junto ao Setor Almoxarifado. 
3.1. Os pagamentos não estão sujeitos à atualização financeira, desde a data final do adimplemento da 
obrigação até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei Federal N.º 10.192/2001 
(Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real).  

 3.3. No ato do pagamento, se houver sido imposta qualquer multa, o valor correspondente será deduzido da 
quantia devida. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de sua assinatura até 12 (doze) 
meses, contados da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida após a assinatura do contrato, podendo o 
contrato ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses de vigência, nos 
termos do inciso II, do art. 57, da lei federal n° 8.666/93. 
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CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO: O fornecimento do objeto da presente 
licitação será de acordo com as necessidades do Departamento requisitante, sendo que a entrega de cada 
parcela será feita em até 15 (QUINZE) dias corridos após a Autorização de Fornecimento. 
 

5.1 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no seguinte local: Departamento de Saúde, 
Avenida dos Eugênios, 451 - Jardim Triângulo – Santo Antonio do Aracanguá. 

 
5.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
   a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
   b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
5.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 01 (um) dia útil, 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 responsável. 
5.4. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos com taxas, tributos, impostos, frete, 
transportes, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, sem exibir quaisquer ônus adicionais além do 
proposto inicialmente. 

 

CLAUSULA SEXTA – DAS ORIGENS DOS RECURSOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão por 
conta das fontes de recurso conforme codificado para o exercício, como segue: FCV nº 173 e CD nº 
3.3.90.39.01-05, Funcional Programática nº 10.302.0014-2.026, do DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Sem que a ela se limite sua 
responsabilidade, será da CONTRATANTE responsável pelos seguintes itens: 
7.1. Efetuar o recebimento definitivo do objeto licitado; 
7.2. Providenciar a publicação resumida do instrumento de contrato e aditamento(s), se ocorrerem. 
7.3. Pagar à CONTRATADA, na forma estipulada neste Edital, o preço ajustado. 
7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
execução do objeto durante o prazo contratual. 
7.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas da 
CONTRATADA. 
7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado pela 
Prefeitura. O representante da contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA, sem que 
a ela se limitem: 

 8.1. - Entregar o objeto licitado conforme especificações deste contrato e em consonância com o edital e a 
Proposta de Preço apresentada pela mesma. 
8.2. - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE. 
8.3 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato.  
8.4 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, 
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trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no contrato, não se obrigando a 
CONTRATANTE a fazer-lhe restiruições ou reembolsos de qualque valor despendido com este pagamento. 
8.5 - Estar ciente de que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou serviço 
executado em desacordo com o explicitado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 
8.6 - A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização da 
CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente às 
observações, exigências, recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas. 
8.7 - A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa causar a 
terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus para a CONTRATANTE pelo ressarcimento. 
8.8 - A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste 
contrato, sem prévia autorização da Contratante. 
8.9 - Caberá à licitante responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento. 
8.10 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os motivos de ordem técnica que 
impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos no presente edital. 
8.11 - Caso forem constatados motivos que demonstrem que os serviços não estão de acordo com as devidas 
especificações técnicas, mesmo acompanhados da Nota Fiscal, serão devolvidos no todo ou em parte, mediante 
termo de rejeição do Objeto do Contrato, lavrado pelo Departamento de competente da municipalidade. 
8.12 - Desenvolver todos os serviços constantes do ANEXO I do Edital, bem como cumprir com o cronograma 
de execução dos serviços. 

 8.13 – Manter atualizadas perante o Contratante, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor, na forma da Lei 
9.854, de 27/10/1999. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de validade de cada 
documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados: 

  I) Certidão Negativa de Débitos para com o INSS – CND; 

  II) Certificado de Regularidade relativo ao FGTS; 
III) Registro da empresa no Conselho Regional de Odontologia (CRO); 
IV) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; 
V) Comprovação de que há, no quadro permanente da empresa, Protético Dentário com registro no 
órgão competente, através de apresentação de: cópia da ficha ou livro de registro de empregados, ou 
cópia da carteira de trabalho (quando empregado), ou contrato de prestação de serviços (quando 
contratado) ou contrato social (quando um dos sócios); 
VI) Declaração desse profissional de que será o responsável pela execução dos serviços, objeto da 
presente licitação, e cópia de comprovante de sua inscrição junto ao CRO – Conselho Regional de 
Odontologia; 

 
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos 
previstos no 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso, ficará(ão) sujeito(s) às seguintes penalidades, que serão 
aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa: 
 I) advertência; 
 II) Multa, que será aplicada da seguinte forma,: 
a) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao 
descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua inexecução parcial; 
c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total; 
 III) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; e 
 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode ser: 
10.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVII do 
art. 78 da Lei 8.666/93. 
10.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 
que demonstrada conveniência para a Administração. 
10.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências 
previstas em Lei. 
10.4. Em casos de rescisão administrativa prevista nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, fica reconhecido todos os 
direitos da contratante. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Araçatuba - SP, com a 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir possíveis dúvidas oriundas 
deste Contrato e que não possam ser resolvidas por comum acordo entre as partes, e os casos aqui omissos 
serão supridos pela lei 8.666/93, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e 
demais normas pertinentes ao caso. 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e para um único efeito, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, o comprometendo-se as partes a 
cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em Juízo ou fora dela. 
 
 
 
 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito  

 
 
 

Dr. FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO 
Assessor Jurídico 

 
 
 

JOSÉ DELI DOS SANTOS 
Diretor do Departamento de Saúde 

 
 
 

GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO ME. 
GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO 

CONTRATADA 
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ANEXO IX  

 

CONTRATO Nº 107/2018 

PROCESSO Nº 599/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ 

CONTRATADA: GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO ME. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE PRÓTESES 

DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE DO 

PROJETO BRASIL SORRIDENTE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 

ADVOGADO (S)/ Nº 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 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. 
 
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP, 05 DE JUNHO DE 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: JOSÉ DELI DOS SANTOS  
Cargo: DIRETOR DA DIVISÃO DE SAÚDE 
CPF: 074.160.508-20 -   RG: 21.221.879 
Data de Nascimento: 16/07/1966 
Endereço residencial completo: Rua Jose Norminio dos Santos, 91, Vila Martina Raquel Lopes, CEP 16.130.000, 
Santo Antônio do Aracanguá/SP.  
E-mail institucional: saúde@saaracangua.sp.gov.br 
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E-mail pessoal: dellisantos@hotmail.com 
Telefone(s): (018)997063131 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Cargo: PREFEITO 
CPF: 318.944.938-42 RG: 30.433.190-9 SSP/SP 
Data de Nascimento: 18/04/1985 
Endereço residencial completo: Rua Dr. Pio Prado, 330, Cep 16.130-000, Centro, Santo Antônio do 
Aracanguá/SP 
E-mail institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: rodrigo.santana2017@hotmail.com 
Telefone(s): (18)3639 1188 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO 
Cargo: PROPRIETÁRIA 
CPF: 275.618.438-10 RG: 26.258.076 SSP/SP 
Data de Nascimento: 23/04/1974 
Endereço residencial completo: RUA COMPANHIA DE JESUS, 224, BLOCO 5, APTO 31, BAIRRO ANCHIETA, 
CEP 15.050-220 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. 
E-mail institucional: labormais-sorriso@hotmail.com.br 
E-mail pessoal: gilpaz23@hotmail.com  
Telefone(s): (17)99152 9958 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 



Município de Santo Antônio do Aracanguá 
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Contrato nº 107/2018 – Confecção de próteses dentárias. 

 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

8 

ANEXO X 
 

CONTRATO Nº 107/2018 

PROCESSO Nº 599/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 

 

CADASTRO DE RESPONSÁVEL 
 
 
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
CONTRATADA: GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO ME. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE DO 
PROJETO BRASIL SORRIDENTE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 
 
 

Nome: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 

Cargo: PREFEITO  

R.G. n.º: 30.433.190-9 SSP/SP 

C.P.F. n.º 318.944.938-42 

Endereço:(*) Rua Dr. Pio Prado, 330, Centro, Santo Antônio do Aracanguá/SP 

Telefone: (18)3639 1188 

E-mail Institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br 

E-mail Pessoal:(*) rodrigo.santana2017@hotmail.com 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome: SÉRGIO DOMINGOS DA SILVA 

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Endereço       Comercial       do 
Órgão/Setor 

Rua Dr. Pio Prado, 285, Centro, Santo Antônio do Aracanguá/SP 

Telefone e Fax: Fone: (18)3639 9029 – Fax (18)3639 9038 

E-mail Institucional: licitacao@saaracangua.sp.gov.br 

 
Santo Antonio do Aracanguá, 05 de junho de 2018. 
 
 
 
 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito 

 
 

 


