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CONTRATO Nº 271/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2017 

 
Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– Porto do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.550.167/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG. Nº. 832.998/SSP/DF, e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas CPF/MF sob nº043.596.232-91, residente e domiciliado Rua, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES-ME, com sede na Rod. Pref. 
Casemiro  Teixeira- km 34 Sítio Boa Esperança , Balneário Retiro, no município de Iguape ,  CNPJ/MF 
15.658.780/0001-39, neste ato representado, nos termos por Edvaldo de Freitas Guimarães, brasileiro, 
casado, microempresário, doravante denominada CONTRATADA, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520 de 
17 de julho de 2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo como 
respaldo o resultado do Pregão Presencial n.º 067/2.017, a autorização constante do processo n.º 317/2017 
e a proposta apresentada pela empresa, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e 
condições que reciprocamente outorgam e aceitam, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) 
empresa(s): 

: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO VAN, MODELO FURGÃO 
(TÉRMICO OU REFRIGERADO),COM CAPACIDADE ATÉ 1.800 KG PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE LEITE-PARA O PROGRAMA VIVA LEITE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, COM 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MÃO –DE- OBRA , PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
Parágrafo Único – Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital do Pregão Presencial n° 067/2017 e seus 
Anexos, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante 
deste instrumento, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência contratual será contado da data da assinatura do contrato até o dia 28/12/2017 
até 27/12/2018, podendo ser prorrogado, desde que seja conveniente aos interesses da Administração, nos 
termos do art. 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor total do presente contrato constitui a importância estimada de R$ 85.268,40 (Oitenta e Cinco 
Mil, Duzentos e  Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos), sendo o valor mensal de R$ 7,105.70 pelo 
período de 12 meses. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 

4.1 O contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, para restabelecer relação pactuada neste 
contrato, para justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento ocorrerá mensalmente, mediante a apresentação da fatura que deverá estar 
acompanhada do relatório da empresa constando a descrição e quantificação dos serviços executados no 
mês anterior, e seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela CONTRATANTE, desde que a 
referida fatura devidamente atestada, seja entregue no Departamento Municipal de Educação, com até 05 
(cinco) dias de antecedência. 

5.2 O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente da CONTRATADA a ser informada 
quando da contratação: Agência 4656-6  Banco:001- B.Brasil Conta :13.409-0. 

5.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

5.4 Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos facultativos, o 
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária. 
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5.5 Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá fazer 
prova do recolhimento mensal do FGTS por meio da apresentação das Informações à Previdência Social – 
GFIP juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.  

5.6 – Caso, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura não haja decorrido o prazo legal para 
recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, 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 legal para o recolhimento. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme a seguinte classificação econômica:  

Ficha nº 110-  Unidade Orçamentária 02.13.00 - Funcional Programático 08.244.0026.2073 -–Categoria 
Econômica nº3.3.90.39.74 - Destinação de Recursos 05.200.00-. 

Ficha nº 404 - Funcional Programático 08.244.0026.2154 -–Categoria Econômica nº3.3.90.39.74 - 
Destinação de Recursos 01.510.00-. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

7.1 Das Obrigações 

7.1.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento ajustado; e  

Dar à CONTRATADA as condições e informações necessárias à regular execução do contrato. 

7.1.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviço e pessoas direta ou 
indiretamente empregadas, no que refere á execução dos serviços contratados como objeto do presente 
contrato, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição 
deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/ subcontratado e a CONTRATANTE, 
para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos subcontratados; 

b) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto licitado, em 
especial, às especificações, quantitativos e prazos  constantes do Termo de Referência, que fazem parte do 
contrato firmado entre as partes, independente de transcrição; 

 

c) Arcar com os custos decorrentes da utilização de pessoal (transporte, alimentação, salários, encargos 
sociais e quaisquer outros), bem como de veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e 
utensílios; devendo preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE: salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante dos serviços em pauta; 

 

d) Arcar com o ônus de todas as taxas, impostos e demais obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, 
previdenciárias ou securitárias, devidas fora ou dentro do Brasil, incidentes sobre a prestação de serviços, 
objeto do presente contrato; 

e) Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, pela utilização de materiais e equipamentos de boa 
qualidade, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou 
em parte, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades ocorridas na 
execução do objeto do contrato; 

f) Responsabilizar-se pela segurança e pelo cumprimento de todas as exigências das leis e normas de 
segurança e higiene de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os 
seus funcionários, adotando procedimentos que garantam a sua integridade física; respondendo por 
eventuais danos físicos e/ou materiais, no que se refere aos seus funcionários, aos da CONTRATANTE, a 
eventuais terceiros e ao patrimônio da CONTRATANTE, no restrito cumprimento do objeto contratual; 
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g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

h) A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às 
reclamações, caso ocorram; 

i) A CONTRATADA será responsável por eventuais danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou 
terceiros, por sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços deste contrato, não excluída ou reduzida 
essa responsabilidade, em função da fiscalização e acompanhamento exercido pelo Departamento 
Municipal de Educação da CONTRATANTE. 

j) Apresentar durante a execução do contrato, sempre que solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

l) A CONTRATADA deverá manter a disposição da fiscalização da CONTRATANTE, relatório diário de 
todos os serviços executados. 

m) Não sub-rogar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato a terceiros, ressalvada a hipótese de sub-
rogação autorizada pela CONTRATANTE; caso em que, não eximirá a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais e das penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações 
assumidas; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 A CONTRATADA sob nenhum pretexto poderá utilizar para o transporte de alunos, veículos que não 
sejam constituídos para tais fins, e que deixem de oferecer condições de conforto e segurança aos usuários, 
sendo proibido o transporte de passageiros estranhos. 

8.2 A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente os horários previstos e pré-determinados que 
atenda a entrada e saída das aulas nas escolas. 

8.3 O horário não cumprido será comunicado por escrito, a CONTRATADA, para conhecimento e tomada 
de providências cabíveis; 

8.4 A CONTRATADA deverá obedecer ao horário especial para o transporte de alunos nos dias de 
feriados e festividades cívicas, de acordo com o calendário escolar, toda vez que para isso for solicitado. 

 

CLÁUSULA NONA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Senhor. (Contratante), mediante 
nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I. Fiscalizar e atestar o fornecimento dos veículos, de modo que sejam cumpridas 
integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II. Comunicar eventuais falhas no fornecimento do veículo, cabendo à CONTRATADA adotar 
as providências necessárias; 

III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 
relevantes relacionados com o fornecimento do veículo. 

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, 
em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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10.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. Nenhum  

acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as supressões, resultantes 
de acordo celebrados entre os contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração da Prefeitura Municipal 
de Iguape poderá garantir a prévia defesa, aplicando a empresa CONTRATADA às seguintes sanções: 

I – Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 
representante legal da Contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 
licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 

II – multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo 
com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10 (dez por cento) sobre o valor não executado, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a comunicação oficial; 

III – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, no caso de inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou 
total do contrato; 

§ 1º– Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade 
à vencedora que ensejar o retardamento da execução do objeto ora contratado, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução da compra, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal. 

§ 2º– As sanções previstas no inciso I e § 1° desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos 
incisos “II” e “III” , facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

12.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, 
de acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

12.2 São motivos para rescisão do presente Contrato: 

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização 
da prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

IV – o atraso injustificado na execução dos serviços; 

V – a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

IX – a decretação de falência; 

X – a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

XI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
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XII – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e terminado pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está sendo subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII – a supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei;  

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI – a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

XVIII– descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis; 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII  e 
XVII desta cláusula. 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

I – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas 
neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Iguape, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 
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15.1 A Contratada providenciará a publicação do contrato até o 5° dia útil do mês seguinte, por extrato, 
no Diário Oficial do Estado, conforme determina o Artigo 61, da Lei n° 8.666/93 e suas atualizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 Regerá a aplicação do disposto neste contrato a Lei Federal 10.520/2.002 e, subsidiariamente a Lei 
Federal 8.666/93, suas atualizações e legislação aplicável, os casos omissos e a solução de litígios que, 
eventualmente, dele possam resultar. 

16.2 O foro do presente contrato será o da Comarca de Iguape, excluído qualquer outro, ainda que 
privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

 

Iguape, 28 de Dezembro de 2.017. 

 

 

 

 
 
WILSON ALMEIDA LIMA  EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES-ME 
Prefeito Municipal Edvaldo de Freitas Guimarães  
Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Completo Nome Completo 
RG N.º RG N.º 
CPF N.º CPF N.º 
 

 
 
 

 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

Departamento Jurídico  
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ÓRGÃO 
GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
DETENTORA DA ATA: EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES-ME  
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 271/2017   
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO VAN, MODELO 
FURGÃO (TÉRMICO OU REFRIGERADO),COM CAPACIDADE ATÉ 1.800 KG PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE-PARA O PROGRAMA VIVA LEITE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, 
COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MÃO –DE- OBRA , PELO PERÍODO DE 12 MESES 

 

ADVOGADO (S): CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins 
de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos 
da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 
mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 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, de 
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. 
 
Iguape, 28 de Dezembro de 2017.  

 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

NOME: WILSON ALMEIDA LIMA 

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL 

E-MAIL NSTITUCIONAL:__________________________________________________________   

 E-MAILPESSOAL:______________________________________________________________    
ASSINATURA:__________________________________________________________________    

 

 

DETENTORA DA ATA: EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES-ME 

NOME E CARGO: Edvaldo de Freitas Guimarães – representante legal 

E-MAIL INSTITUCIONAL:____________________________________________________________  
EMAIL PESSOAL:_________________________________________________________________     
ASSINATURA:_____________________________________________________________________   
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