
e cinco de bronze (Edson Schultz da 
Silva, Alberto Nogueira de Carvalho, Luiz 
Virgílio de Moura, Pedro Ribeiro da Cruz 
e Fatima Camargo).
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Judoca de São Sebastião é medalha de prata 
em Mundial de Veteranos realizado na Espanha

A judoca sebastianense Rogéria 
Cozendey da Silva esteve  no gabinete do 
prefeito Ernane Primazzi para agradecer o 
apoio da Administração em sua conquista 
no Campeonato Mundial de Veteranos 
realizado entre 25 e 27 de setembro em 
Málaga, na Espanha. A atleta ficou com a 
medalha de prata.

A competição reuniu 1519 pessoas, 
entre competidores, técnicos e oficiais, 
registrando a participação de 52 países 
com 1250 atletas. Todos entraram lutando 
para defender o título mundial.

O Brasil foi representado por 35 judocas 
e deixou a cidade espanhola com cinco 
medalhas de ouro (Cristian Cezario, Elton 
Fiebig, Irahy Tedesco, Rosangela Oliveira 
e Iraci da Silva), sete de prata (Rogeria 
Cozendey da Silva, Humberto Alonso, 
Renato Ramos, Joceli de Lima, Katia da 
Silva, Andrea de Souza e Nelson Onmura) 

O Brasil conquistou cinco 
medalhas de ouro, sete de 
prata e cinco de bronze

Prefeito Ernane recebe judoca sebastianense, medalha de prata na Espanha

Com apoio da prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes, a atleta falou sobre 
a emoção de mais esta conquista. “Para 
mim, essa medalha de prata teve o gostinho 

Abertas as inscrições para o 31º 
Concurso de Poesia Nhô Bento

de ouro, pois é fruto de muito trabalho 
de superação, pois após um problema 
de saúde, achei que não voltaria mais a 
competir e o resultado foi sensacional”, 
contou.

A judoca disse ter ido ao campeonato 
sem muitas pretensões. “Fui achando 
ser este o último campeonato que iria 
participar, mas treinei o ano todo pra chegar 
até aqui e não poderia dar menos do que o 
meu melhor”, afirmou. “Quero agradecer a 
Deus, à minha família, aos meus amigos, ao 
prefeito Ernane, ao secretário de Esportes 
Fábio Lopez, ao meu treinador o professor 
Uátila Santos, e ao Estúdio Saúde que me 
proporcionaram os meios necessários para 
eu chegar a esta medalha tão importante 
não só para minha carreira, mas para São 
Sebastião”, declarou. “Essa medalha de 
prata dedico à cidade e aos meus alunos”, 
concluiu a atleta.

Ernane atribui o sucesso da atleta na 
união, na parceria e principalmente na força 
de vontade da judoca. “Não há sucesso 
sem sacrifício, e a Rogéria  é um exemplo 
de comprometimento com o trabalho que 
precisa ser realizado para chegar a este 
nível”, declarou o prefeito.

Para quem gosta de poesia, uma boa 
notícia. Já estão abertas as inscrições para 
o 31º Concurso de Poesia Nhô Bento.  Os 
interessados terão até o dia 6 de novembro 
para inscreverem sua participação no 
evento promovido pela Sectur (Secretaria 
de Cultura e Turismo).

Entre os requisitos está a idade dos 
participantes que deverão ter, no mínimo, 
16 anos completos. O concurso é aberto 
aos poetas do Litoral Norte e do Cone 

Interessados devem enviar seus trabalhos à Sectur até 
o dia 6 de novembro, prevalecendo a data de postagem 

 Os poetas recebem certificado de participação
Leste Paulista e cada autor poderá inscrever 
até duas poesias inéditas, com estilo e tema 
livres, em quatro vias datilografadas ou 
digitadas, em papel ofício, identificadas 
pelo pseudônimo do autor.

As inscrições deverão ser enviadas 
em   um envelope,   identificado apenas 
pelo pseudônimo, com a ficha de inscrição. 
Dentro dele, em outro envelope, deverá 
conter a(s) poesia(s) concorrente(s), em 
quatro vias também identificada apenas 

pelo pseudônimo.   Vale ressaltar que 
serão desclassificados os poemas que 
identificarem o nome do autor ou que 
resultam de plágio (parcial ou total).

Julgamento
A Sectur designará uma comissão para 

julgar as poesias, cabendo-lhe analisar 
e discutir   em conjunto os trabalhos 
em datas a serem definidas pela própria 
secretaria, bem como apresentar a 
classificação dos 20 melhores até o dia 
20 de novembro, lembrando que todos 
receberão certificados de participação.

Os autores classificados deverão ler, 
declamar ou encenar seu poema ou obra 
no dia do sarau com data prevista para o 
dia 28 de novembro, no Centro Cultural 
São Sebastião Batuíra, no São Francisco, 
região central da cidade. Caso haja alguma 
dificuldade em apresentar-se em público, 
o poeta poderá recorrer à organização do 
certame para que seu poema seja encenado 
pelos alunos do curso de teatro.  

Na noite da apresentação, o júri 
classificará cinco poesias, as quais serão 
premiadas, sem ordem de classificação; a 

ausência do autor ou de seu representante 
implicará na desclassificação da obra. Na 
ocasião será atribuído ao melhor intérprete 
da noite, escolhido pela comissão, o 
certificado de Honra ao mérito “Professor 
Dr. José Machado Rosa”.

Quanto às cópias dos trabalhos, de 
acordo com a Sectur, independentemente 
de terem sido  selecionados ou não, ficarão 
de posse da pasta para arquivo.

Homenagem
O concurso homenageia o poeta 

sebastianense Nhô Bento, nascido em 
1902, no Pontal da Cruz, região central 
da cidade,  e que, ainda jovem, foi morar 
em São Paulo. 

Seu livro “Rosário do Capiá”, reunindo 
58 poesias, foi um dos grandes trabalhos 
do autor, editado em 1946, com prefácio 
de Monteiro Lobato.

Serviço:  As inscrições devem ser 
remetidas para a Secretaria de Cultura e 
Turismo/ Departamento de Cultura, rua 
Altino Arantes, 174,  Centro, CEP 11600-
000. Prevalecerá a data da postagem.

www.saosebastiao.sp.gov.br
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC067 – Processo n.º 
60.820/2014.
Contratada: Fraga Ferreira Construtora Ltda. - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de reforma da Quadra Poliesportiva da E. M. 
Joana Alves dos Santos – Canto do Mar.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: CV n.º 028/14.  
Valor: R$ 37.432,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
Data: 04.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Rafael Fraga Ferreira 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEO068 – Processo n.º 
60.591/2014.
Contratada: Valentim & Rosa Comercial Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços demolição do Centro de Convenções – Praia 
Grande.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: TP n.º 05/14.  
Valor: R$ 606.734,49 (seiscentos e seis mil, setecentos e trinta e quatro 
reais e quarenta e nove centavos).
Data: 05.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Bruno Sousa Bueno 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU066 – Processo n.º 
61.041/2014.
Contratado: João Feliciano Gonçalves de Faria
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: locação do imóvel localizado à Rua Manoel Vitório Nardi, n.° 33, 
bairro Praia Deserta, São Sebastião – SP, destinado à instalação do Centro 
de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 08/14.  
Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Data: 02.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e João Feliciano 
Gonçalves de Faria pelo contratado.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEESP069 – Processo n.º 
60.993/2014.
Contratada: Bruna da Silva Souza - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: serviços de limpeza e manutenção em geral das piscinas do CAPS 
I, sito na Rua Itaú, nº 284/326, Pontal da Cruz e Centro de Reabilitação 
Centro, sito na Rua Antônio Pereira da Silva, nº 280, Topolândia e CAE 
Pontal da Cruz, sito na Rua Maria Francisca Tavolaro, s/nº, Pontal da 
Cruz, sendo 01 semi olímpica e 01 de hidroginástica, em atendimento as 
Secretaria do Esporte e da Saúde.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 034/14.  
Valor: R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais).
Data: 16.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Bruna da Silva Souza 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU071 – Processo n.º 
60.724/2014.
Contratada: Olho Black Comércio de Óptica Ltda. – ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: aquisição de lentes e armações de óculos para atender pacientes 
da Rede Pública triados pelo Serviço Social.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 023/14.  
Valor: R$ 50.558,80 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta centavos).
Data: 17.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Sueli Mendes Araújo 
Ribeiro pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SETRADH070 – Processo n.º 
60.858/2014.
Contratada: Comercial Armazém do Ed Ltda. - EPP
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para confecção de lanches para 
reuniões com famílias e jovens atendidos pelos programas do Governo 
Federal 
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 017/14.  
Valor: R$ 89.388,40 (oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e 
quarenta centavos).
Data: 17.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Ednardo Monteiro pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEFAZ072 – Processo n.º 
60.997/2014.
Contratada: Banco Santander (Brasil) S.A.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: serviços de cobrança bancária pertinentes aos lançamentos 
tributários do IPTU, taxa de lixo, ISS e taxa de fiscalização de funcionamento.
Vigência: 31 de dezembro de 2015. 
Modalidade: PP n.º 021/14.  
Valor: R$ 374.850,00 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e 
cinquenta reais)
Data: 23.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Camila Siqueira 
Rodrigues Oliveira pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU073 – Processo n.º 
61.111/2014.
Contratada: Terraplenagem Cordeiro Ltda. – Epp
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: locação do imóvel localizado à Avenida Guarda Mor Lobo Viana, n.° 
1.687, apartamento 07, Bairro Porto Grande, São Sebastião – SP destina-
se à moradia dos médicos contratados através do Projeto Mais Médicos
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 09/14.  
Valor: R$ 11.760,00 (onze mil setecentos e sessenta reais)
Data: 23.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e José Milton Duarte 
Cordeiro e Olívia Ramos dos Santos pela contratada

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2013SETRADH060 – Processo n.º 60.764/2013.
Contratada: Agro Comercial da Vargem LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o 
acréscimo das quantidades.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: PP n.º 018/13.
Valor: R$ 134.550,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta 
reais).
Data: 02.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Jerônimo Aparecido 
Moretto pela contratada.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SEGOV105 – Processo n.º 61.515/2012.
Contratada: Ivonildes Santos Lima.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e reajuste 
do valor pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 015/12.  
Valor: R$ 39.212,52 (trinta e nove mil, duzentos e doze reais e cinquenta 
e dois centavos).
Data: 19.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Ivonildes Santos Lima 
pela contratada.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SEFAZ070 
– Processo n.º 60.951/2011.
Contratado: Airton Salvo.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e reajuste 
do valor pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 021/11.  
Valor: R$ 19.456,32 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais 
e trinta e dois centavos).
Data: 12.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Airton Salvo pelo 
contratado.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2011SESAU072 – Processo n.º 61.062/2011.
Contratada: Sadako Umino Matsuyama Heloiza Akemi Matsuyama de 
Carvalho, Clara Miyuki Matsuyama e Margarida Satiko Watanabe.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e reajuste 
do valor pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 023/11.  
Valor: R$ 36.610,56 (trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e cinquenta 
e seis centavos).
Data: 12.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Isao Watanabe pela 
contratada.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2010SETRADH072 – Processo n.º 61.454/2010.
Contratado: Maurício Abdo Arbex. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e reajuste 
do valor pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 014/10.  
Valor: R$ 26.008,20 (vinte e seis mil, oito reais e vinte centavos).
Data: 16.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Maurício Abdo Arbex 
pelo contratado.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SEO030 
– Processo n.º 61.920/2013.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
Modalidade: CP n.º 008/13.  
Valor: Sem ônus. 
Data: 05.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira 
pela contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2014SESAU019 – Processo n.º 61.841/2013.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Modalidade: CP n.º 006/13.  
Valor: Sem ônus.
Data: 18.09.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira 
pela contratada.

REQUERIMENTO Nº 367/2014
“Solicita ao Executivo junto ao setor competente possibilidade de 

realizar a reforma no rancho do bairro de Juquehy, filial a colônia de 
pescadores Z-14 deste município”

Senhor Presidente,
Considerando que: Os pescadores filiados a Colônia Z-14, precisam de 

um local melhor adequado para amanutenção de suas canoas e barcos, que 
sem estes elementos essenciais, ou seja, um local limpo, com condições de 
trabalho, com iluminação e outras melhorias para a manutenção de seus 
bens que é a ferramenta principal do pescador, que nos últimos anos tem 
sido esquecido pelos órgãos públicos.

Considerando que: Atualmente o rancho está abandonado, sem 
iluminação, com madeiras e telhas caindo e sem segurança para se 
acomodar suas canoas e barcos (imagem abaixo).

É QUE:
O Vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor Requer que 

seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito digne-se informar a esta casa de lei 
o que segue:

a) Qual a possibilidade de estar reformando o rancho de Juquehy?
b) Caso positivo, qual a previsão para começar?
c) Caso negativo, qual o motivo?

Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador ZINO MILITÃO DOS 
SANTOS, 11 de junho de 2014.

Ercílio de Souza
“Ercílio”
Vereador

Ofício n.º 529/ 2014.
São Sebastião, 10 de julho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em 

especial obediência às disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, 
bem como a regra Regimental deste Poder Legislativo; de conformidade 
com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes 
termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 367/2014 recebido no dia 26/06/2014, 
de autoria do Ilustre Vereador Ercílio de Souza, aprovado por unanimidade 
pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este que solicita a 
possibilidade  de realizar a reforma no rancho do bairro de Juquehy, filial 
a colônia de pescadores Z-14 deste município, na forma que se requer, há 
que se responder o seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador 
tal pretensão destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas esta, mas todas 
as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez que se trata de 
compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do 
Administrador, mas a sua viabilização por critérios legais próprios, de 
fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para o 
alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as 
formalidades legais próprias, passo as respostas pontuais: 

a) Informamos ao Nobre Edil que os serviços serão iniciados dentro nos 
próximos 60 ( sessenta dias), dado o tempo da aquisição do material e 
verificação do estado hoje;

b) De acordo com a resposta acima;
c) De acordo com a resposta acima.
Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro 

cotado, reitero a mais alta estima e consideração, fazendo menção dos 
votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço e a dedicação 
com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções 
legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº.  7035/2014.

REQUERIMENTO Nº 368/2014
“Solicita ao Poder Executivo instalação de luminárias nos postes 

da rede de energia elétrica da rua Eidotéia, no bairro do Canto do Mar”
Senhor Presidente,
Considerando que a rua Eidotéia, no bairro Canto do Mar, recentemente 

foi alvo do serviço de pavimentação de vias públicas na Costa Norte do 
Município.

Considerando que após esta pavimentação a via pública também 
recebeu novos postes de iluminação pública.

Considerando que, inexplicavelmente, até o momento, estes podestes 
ainda não receberam as devidas luminárias para que a via pública seja 
iluminada no período noturno.

Considerando que a iluminação pública nesta rua é uma antiga 
reivindicação dos moradores

Considerando que a falta de iluminação dificulta o cotidiano dos 
moradores, principalmente dos trabalhadores que no período noturno 
retornam para seus lares

Considerando que a ausência deste benefício está deixando a 
comunidade preocupada porque as pessoas ficam à mercê de ações de 
bandidos notadamente à noite.

É que:
O vereador infra-assinado, nos termos regimentais em vigor, REQUER 

do Exmo. Sr. prefeito municipal digne-se V. Excia. prestar à esta Casa de 
Leis os seguintes esclarecimentos:

1) A Prefeitura pode providenciar com urgência a instalação de luminárias 
nos postes da rede pública localizados na Rua Eidotéia, no Canto do Mar?

2) Em caso positivo, quando o serviço será executado?
3) Em caso negativo, quais as justificativas?

Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 
13 de junho de 2014.

Edivaldo Pereira Campos
Teimoso - Vereador-PSB

Ofício n.º 530/2014.
São Sebastião,  10 de julho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em 

especial obediência às disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, 
bem como a regra Regimental deste Poder Legislativo, de conformidade 
com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes 
termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 368/2014 recebido no dia 26/06/2014, 
de autoria do Ilustre Vereador Edivaldo Pereira Campos (Teimoso), aprovado 
por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este 
que solicita informações sobre instalação de luminárias nos postes da rede 
de energia elétrica da Rua Eidotéia no bairro Canto do Mar, na forma que se 
requer, há que se responder o seguinte, que como bem salientaram o Nobre 
Vereador tal pretensão destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas esta, 
mas todas as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez que 
se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do 
Administrador, mas a sua viabilização por critérios legais próprios, de 
fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para o 
alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as 
formalidades legais próprias, passo as respostas pontuais: 

1) Informamos ao Nobre Edil que tendo em vista que a concessionária 
de energia elétrica no município deixou de atender esses serviços, estamos 
ajustando o retorno dos mesmos;

2) De acordo com a resposta acima;
3) De acordo com a resposta acima.
Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro 

cotado, reitero a mais alta estima e consideração, fazendo menção dos 
votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço e a dedicação 
com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções 
legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 7036/2014

Extrato do Termo Aditivo n° 02 ao Contrato Administrativo 6.8/2012
Processo: 000401/2012
Contratada: Banco do Brasil S.A
Contratante: Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São 
Sebastião
Objeto: movimentação, custódia e liquidaçao financeira de operações 
realizadas com títulos públicos(ATIVOS) registrados no Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil e de 
controladoria de ativos,  limitada exclusivamente  ao Apreçamento de 
Ativos.
Prazo: 12 (doze) meses
Data: 31/08/2014 
Assinam: Reinaldo Luiz Figueiredo, Edson Carlos Mathias e Andre Luiz de 
Oliveira Chagas pela Contratante e Nádja Maria Santana da Silva e Carlos 
Nóbrega pela Contratada.
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