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Processo n° 03/2022 
Assunto: Dispensa de Licitação n° 03/2022 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Contratação de empresa especializada cm COMPILAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
MUNICIPAIS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 04/2022 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUZOLÂNDIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Avenida Paschoal (iuzzo, 

1087, inscrita no CNPJ sob n° 51.842.326/0001-05, neste ato representada por seu Presidente Sr. 

Sidney Carlos Gonçalves, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, 

de outro lado, CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua Lucas de Oliveira, n° 49, Sala 602, Novo Ilamburgo/RS, inscrita no 

CNPJ sob n° 17.875.435/0001-82, portadora dos direitos do domínio ccspro.com.br, neste ato 

representada por sua sócia diretora. Sra. GREICI ROSIANE SCHAEFER PETRV brasileira. 

maior, casada, portadora do CPF n° 005.283.420-45 e da cédula de identidade n° 6081661214, de 

ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, nos termos do Artigo 24, Inciso II 

da Lei Federal n° 8.66/93 e suas alterações e legislação pertinente, em conformidade com a 

Dispensa de Licitação n° 03/2022, ajustam entre si o abaixo discriminado: 

ctsr.o 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - Constitui objeto do presente contrato: 

1.1. Serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via 

Internet, num total estimado de 2.200 (dois mil e duzentos) diplomas legais (Leis Municipais, Leis 

Complementares, Lei Orgânica e Emendas a LOM) na forma de um Portal de Legislação do site 

oficial da Câmara Municipal, com qualidade via celular, tabiet, ou qualquer dispositivo, permitindo o 

acompanhamento de toda a legislação do município; 

1.2. Disponibilização de todos os documentos em seu formato original (digitalizado), fornecidos 

pela entidade; 

1.3. Disponibilização de todos os documentos em forma de texto digitado; 

1.4. Preparação dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação para todos os diplomas 

legais (Cfe. Lei Complementar Federal n° 095/98, seus regulamentos e Manual de compilação da 

legislação brasileira da Câmara dos Deputados), incluindo digitação e revisão; 

1.5. Lincagem entre as remissões efetuadas dentro da referida legislação; 

1.6. Lincagem/interligação da legislação do Município com a base jurídica federal e estadual 

contida nos sites do Planalto Federal e Assembleia Legislativa; 

1.7. Disponibilização de um índice junto ao diploma legal açessado, contendo.todos os diplomas 

legais diretamente relacionados com o mesmo; 

1.8. Criação de notas em meio à legislação municipal alertando o usuário para aspectos a serem 

levados em conta quando da interpretação/aplicação dos dispositivos, bem como a elaboração de 

lembretes que recomendam a consulta a outro(s) dispositivo(s) pertinente(s) ao assunto que está 

sendo pesquisado num dado momento; 

1.9. Organização de um índice geral (ementário) dividindo-se por ano e por ASSUNTO; 

1.10. Disponibilização do recurso de pesquisa por Diplomas com vários filtros para facilitar a 

busca: por n° de Diploma, por palavra(s), por ano(s), por tipo(s) e ainda busca por palavra(s) no corpo 

do Diploma; 

1.11. CONSOLIDAÇÃO COM VERSIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; 

1.12. Possibilidade de extrair o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original, texto (.doc) ou (.pdf); 

1.13. Recursos de acesso às redes sociais (twittcr, facebook, G+ e whatsApp), possibilitando que o 

usuário compartilhe, curta e poste as Leis à partir do diploma legal acessado; 

1.14. SEGUIR Município: todos os cidadãos podem se cadastrar para receber notificações quando 

da criação ou modificação de alguma lei no município; 

/ 
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1.15. Disponibilização de Login e senha da PESQUISA NACIONAL: Através desta ferramenta é 

possível localizar com termos específicos as leis de todos os municípios cadastrados no banco de 

dados da CESPRO a nível nacional; 

1.16. Acesso ao sistema de legislação municipal por meio de Srnartphones/Tablets via aplicativo 

mobile; 

1.17. Atualização e implementação na seção de legislação de todos os novos Diplomas Legais 

aprovados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

1.18.Veiculação das publicações em Diário Oficial criado para o próprio Município de todas as 

publicações efetuadas no portal de legislação 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2- A CONTRATANTE obriga-se a: 

2.1. Indicar formalmente à CONTRATADA, no prazo de 07 (sete) dias úteis após assinatura do 

contrato, o gestor/setor responsável para. acompanhamento,_ geração.' e encaminhamento das 

informações e documentos, bem como a fiscalização da execução dos serviços, visando o 

cumprimento do objeto contratado.. 

2.2. Encaminhar toda a lgilaçãb existente, em arquivos digitais nos formatos de texto editável 

(.doc ou .txt) e imagem digitalizada (.pdf ou .jpeg/png). 

2.3. Manter o envio contínuo das novas Normas expedidas pelo . Município, a partir da data de 

assinatura do contrato,:em arquivos digitais nos formatos estabelecidos no item 2.2. 

2.4. Criar Iink emsua;  página oficial,.-  com icone de' abertura descrito "LEGISLAÇÃO", por meio da 

seguinte URL de direcionamento: 

https://www.guzolandia.cespro.com.br  

2.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA. de acordo com as 

cláusulas contratuais cos termos de sua proposta; 

2.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas,, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

2.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições na prestação do 

serviço, ensejando consequências patrimoniais.à CONTRATADA; 

2.8. Efetuar as retenções tributárias de acordo com a: legislação. 

2.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

2.1.1. executar os serviços conforme a cláusula primeira. . 	.. . 	, 	/ 
/ 	 CESPRO 

PROCESSA 

2.1.2. entregar o objeto dentro do 'ptazo contratual»,/........ 
	 .
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2.1.3. Publicar a legislação existente dentro do prazo estabelecido na Etapa 02 do Cronograma de 

Execução anexado a este contrato. 

2.1.4. Publicar a legislação de atualização, compreendendo-se as Normas do mês corrente, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento do material encaminhado pela CONTRATANTE, 

conforme estabelecido no item 2.3. 

2.1.5. Disponibilizar a legislação municipal de forma consolidada por indexação e por dentro do 

texto. A consolidação por dentro do texto ocorrerá após a publicação de toda legislação municipal, 

conforme arquivos encaminhados pela CONTRATANTE durante a Etapa 01 do Cronograma de 

Execução anexado a este contrato. 

2.1.6. Nos casos das Normas encaminhadas pela CONTRATANTE em formato "pdf', que sejam 

considerados obsoletos, disponibiliza-las em imagem, digitando-os com fiel observância o tipo e 

número do Ato, sua ementa na íntegra, e inserindo link para visualização da imagem original da 

N orrria. 	 ' 	 O  

a) A CONTRATANTE deverá mantero linkde acesso ao sistema de legislação em seu portal 

oficial, a fim de manter a facilidade de acesso aos servidores e cidadãos, dispensando o prévio 

cadastro. 

2.1.7. Após o término do contrato o banco de dados armazenados pela CONTRATADA deverão ser 

entregues à CONTRATANTE em formato eletrônico que possibilite a importação das informações 

para outro sistema sem prejuízo da interrupção do serviço. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE-EXECUÇÃO 

3 - O prazo de execução dos serviços se dará conforme cronograma de etapas ajustado entre as 

partes, constante do Anexo Único deste contrato: 	 , 

3.1. O cronograma é uma referência e poderá ser alterado segundo as necessidades e prioridades do 

projeto, de acordo com avaliações e critérios estabelecidos entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA - DA' VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4 - O presente contrato é válido por 12 (doze) meses, contados dadata de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado nas hipóteses legais. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5 - O objeto do presente contrato importa na sua totalidade em R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e 

sessenta reais), pela consolidação, de modo informatizado das leis municipais, para utilização vi 
CESPRO 
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Internet, cujo pagamento será efetuado, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas iguais e consecutivas 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) mensais, pelo período de doze meses. 
01 5.1. o pagamento será efetuado, após expedição de relatório do fiscal de contratos, até 10 dias úteis 

após a apresentação da nota fiscal / boleto bancário a ser informada pela contratada. 

5.2. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária: 

01 - Poder Legislativo 
0101 - Câmara Municipal 
01.031.0001.2001.000 - Manutenção das Funções Legislativas 
006 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

5.3. Não será efetuado :qlialquer  pagmóntõ à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual 

5.4. A CONTRATADA, dve apresentar nota fiscal com a especificação do contrato, do processo 

correspondente e o mês da execução da prestação do serviço bem como: a) prova da regularidade 

para com a fazenda pública estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante, ou equivalente na 

forma da lei; b) proa da regularidade trabalhista e perante o FGTS; e) outra prova de regularidade que 

vier a ser exigida por lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

6. O contrato administrativo será fiscalizado pela servidora efetiva Kenia Vieira Lofego Dias, 

diretora administrativa da Câmara Municipal de Guzolândia (Portaria no 02-2022). 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 

7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° :8.666, de 1993 a Contratada que não 

executar total ou parcialmente qualquer das-.obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de 

modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

7.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

7.3. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a CONTRATANTE; 

7.4. multa moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; após 10 dias de atraso a multa mor ria será de 

10% sobre o valor da parcela inaclimpl id.  '. CESPRO 

DE DADOS 
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7.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

7.6. multa compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato. no caso de 

inexecução total do objeto; 

7.7. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

7.8. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

7.9. 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 a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de 

suspensão do subitem anterior; 

7.10. A aplicação de multa' não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e 

aplique as outras sanções.cabíveis.. 

7.11. A recusa. injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após deiidamente convocada, 

dentro do prazo' estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-

a às penalidades acima estabelecidas.  

7.12. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

7.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

7.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, .o caráter: educativo: 'da pena, 'bem como o. dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. . 

7.15. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor 'da contratante, ou aindã, quando for o. caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente.'.. 

7.16. Caso a Contratante determine;, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da. comunicação .enviada.pela autoridade competente. 

7.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

7.18. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de 'outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
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Guzolândia, 30 de março de 2022. 

MUNIC 'A'L DE GUZOLNDIA 
Sidney Carlos Gonçalves 

Presidente 

CÁ 
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8. A contratação será regida Lei Federal n.° 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, inclusive quanto ao contrato administrativo e resoluções do Banco Central do Brasil. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9. Fica eleito o Foro da Comarca de Auriflama/SP para dirimir as dúvidas oriundas do presente 

contrato e para assegurar a sua fiel execução. 

Assim, ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

CESPRO PROCESSAMENTO Assinado deforma digital por 
CESPRO PROCESSAMENTO DE DE DADOS 	
DADOS LTDA:1 7875435000182 

LTDA:1 7875435000182 	Dados: 2022.03.30 11:27:09 -0300' 

CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 
GreicÏ Rósiane Schaefer Petry 

Sócia Diretora 

Testemunhas: 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
RG: 25.955.515-0 

Marh Souz'. de Oliveira 
RG: 26.249.772-4 

Visto Procurador Jurídico: 
Juliana Amaro da Silva 
OAB/SP 190241 
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ANEXO ÚNICO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Embora as etapas estejam elencadas sequencialmente, na prática poderão ocorrer trabalhos paralelos 

ou combinados, bem corno os prazos estabelecidos prorrogados ou adiantados. Estas definições serão 

pactuadas entre as partes durante a execução dos trabalhos. 

ETAPA RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO PRAZO 

CONTRATANTE 

Envio 	do 	material 	conforme 

estabelecido no item 2.2, da Cláusula 

Segunda, compreendendo a legislação 

existente até a data de assinatura do 

contrato. 

Até 15 (quinze) dias 

— 

Contados a partir da 

assinatura do 

contrato 

2 CONTRATADA 

Publicação do acervo encaminhado 

pela CONTRATANTE na Etapa I. 

Até 60 (sessenta) 

dias — 

Contados após 

recebimento do 

material 

3 CONTRATADA 

Consolidação 	da 	legislação 

disponibilizada no sistema a partir do 

acervo 	encaminhado 	pela 

CONTRATANTE na Etapa 1. 

Até 60 (sessenta) 

dias — 

Contados após 

conclusão da etapa 2 

4 CONTRATADA 

Apresentação de relatórios contendo 

incongruências e falhas localizadas na 

legislação do Município após execução 

das Etapas 2 e 3. 

7 (sete) dias  — 

Concluidas as etapas 

2 e 3 

CESPRO 
PROCESSA 
TO DE DAM 
LTDA:1 7875 
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Avaliação 	e 	retorno 	acerca 	das 20 (vinte) dias - 

5 CONTRATANTE informações 	contidas 	nos 	relatórios 

fornecidos pela CONTRATADA na 

Etapa 4. 

Contados após 

recebimento dos 

relatórios 

Publicação 	das 	novas 	normas Início imediato a 

6 CONTRATADA expedidas 	e 	encaminhadas 	pelo 

Município 	durante 	a 	vigência 

contratual. 

contar da data de 

assinatura do 

contrato 

e 	 (SI'RQ 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE (ZIUZOLÂNDIA 
CONTRATADO: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 04/2022 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
COMPILAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS". 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que:; 
a) o ajuste acimá referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrera 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, 
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, confonne regras do Código de Processo Civil, 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 
do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n° 
01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanharnentodôs 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' quê 'mais couber. 

Guzolândia, 30 de março de 2022. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE  
Nome: Sidney Carlos Gonçalves'  
Cargo: Presidente/Verea 
CPF: 092.679.61 
Assinatura  '  

CESPRO 
P80085548 
TODEDAI7I 
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Câmara Municipaíde Çuzofâmría 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087- CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm guzo1andia.yahoo.com.br  -  Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO:  

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Presidente/Verea s er 

CPF: 092.679.6 
Assinatura. 	-  

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  

Pelo contratante: 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: PresidenteIVerea9-3 
CPF: 092.679.61$-61-,--í-- 
Assinatura: 

Pelo contratante: 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Preside nte/Vere4rpr 
CPF: 092.679.6 J, 6. 

Assinatur 

Pela contratada: 
Nome: Greici Rosiane Schaefer Petry 
Cargo: Sócia Diretora 
CPF: 005.283.420-45 CESPRO 	Assinado de toma de94a1 por 

PROCESSAMENTO DE 	CESPR PROCESSAMENTO DE 

DADOS DADOS LTDA17875435000182 

Assinatura: 	 17DA:1 7875435000182 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Presidente/Vere. ,ir 
CPF: 092.679.6i8- 
Assinatu 2T 

(*) Facultativo. Indicar quand6já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Kenia Vieira Lotego Dias Zanoni 
Cargo: Diretor Administrativo 
CPF: 151.658.748-00 
Assinatura: KU.^  Cn  



Câmara Municipaíde ÇuzoIândià 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087 —CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm guzo1andiavahoo.com.br  -  Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*:  Responsável pela Licitação 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  Portaria n° 06/2022  
Nome: Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Cargo: Diretor Administrativo 
CPF: 151.658.748-00 
Assinatura: 	  

(*) - O Termo de Ciência e Notificação é/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas fisicas que 

tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de 

responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 

responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 

interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 

signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 

Notificação, será ele objeto de notificação específica.  (inciso acrescido pela Resolução n°11/2021) 

CESPRO 
PROCESSA! 
TO DE DAD 
LTDkIT87: 
W0182 



Câmara Municipaíde ÇuzoIân4fia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm guzo1andiayahoo.com.br  - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

ANEXO PC-02 — CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Presidente 

CPF: 092.679.618-61 

Período de gestão: 01/0 1/202 1 a 31/12/2022 

Ohs: ].Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 

3. Anexar a "Declaração de Atualização Cadastral" emitida pelo sistema "Cadastro 

Corporativo TCESP - CadTCESP ' por oçasião 'da. remessa do presente documento ao TCESP. 

As informações pessoais  dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro 

TCESP, conforme previsto no Artigo 20  das Instruções n° 01/2020, conforme "Declaração de 

Atualização Cadastral" ora anexada (s). 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 

Assinatura do responsável pelo preenchimento 

(ES PRO 

PROCESSAMEr 

O DE DADOS 

LTDA:1 787543. 
00182 

Assiudo de to—, 
dg(iIp.(ESPAc, 
ROES1AMNTO D 
DADOS 

0)d. 1022033 


