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CONTRATO Nº 25/2021 
 

PROCESSO Nº 22/2021 – EDITAL Nº 17/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 
 

LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GERAÇÃO DE LEGENDAS 
OCULTAS PARA TV DIGITAL - CLOSED CAPTION PARA A TV CÂMARA DE 
MARÍLIA.  
 
 
Das partes: 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 
44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente, Marcos 
Santana Rezende, brasileiro, advogado, RG 7.564.492SS/SP e CPF 
015.462.338-57, neste instrumento simplesmente denominado 

CONTRATANTE; e de outro lado, 
 
ii. SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº 05.411.789/0001-97, 
localizada na Av. Antonio Artioli, 570 - Swiss Park Office - Locarno 206-209 – 
Campinas/SP - CEP 13049-253, aqui representada por Manoela Franco 
Peressinoto, RG 43.574.687-x e CPF 325.375.188-02, neste instrumento 
simplesmente denominado CONTRATADA, 
 
assinam as partes o presente Contrato para contratação de serviços de locação 
de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed 
Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte 
técnico especializado, consoante as disposições expressas no Processo nº 
22/2021 – Edital nº 17/2021 – Pregão Presencial nº 17/2021, tudo em 
conformidade com as Leis Federais números 8.666/93, da Lei Federal nº 
10.520/02, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 e alterações posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E RESPECTIVA ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS  
 

Contratação de Serviços de locação de solução completa para Geração 
de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com 
reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado 
conforme o TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL (ANEXO I). 

 
1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA: 

1.1. O sistema deverá ser composto por hardware e software que possuirão a 

finalidade de capturar o sinal de áudio da programação ao vivo da TV Câmara 

Marília, realizar o reconhecimento automático de fala, transcrevendo em texto o 

conteúdo do áudio, e gerar automaticamente a legenda oculta (Closed Caption), 

encaminhando-as para os meios de distribuição de sinal da emissora; 
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1.2. O sistema deverá realizar o reconhecimento de falas no idioma Português do 

Brasil; 

1.2.1. O Sistema deverá possuir um Vocabulário personalizável; 

1.2.2. Existindo a necessidade de incluir novas palavras ao vocabulário, após a 

notificação da Contratante, a Contratada deverá realizar a inserção das 

novas palavras no banco de dados em no máximo 48h; 

 

1.3. Deverá possuir a funcionalidade de inserção automática de identificação das 

vozes, exibindo a TAG com o nome da pessoa que fala, após o cadastro do 

áudio no sistema; 

1.3.1. Ao início da vigência contratual, a Contratante encaminhará à Contratada 

as informações necessárias ao cadastro dos nomes de seu interesse, 

sendo obrigatório a conclusão a atualização do sistema em até 20 dias 

corridos após o recebimento da solicitação; 

1.3.2. A qualquer tempo a Contratante poderá requisitar a inclusão de novas 

identificações, com prazo de atualização de até 7 dias corridos após o 

recebimento da solicitação; 

 

1.4. Deverá atender aos requisitos técnicos da norma ABNT NBR 15290/2016; 

 

1.5. Deverá atender a todas as normas aplicáveis ao Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre (SBTVD); 

 

1.6. Geração do texto com tempo máximo de processamento de 4 segundos; 

 
1.7. Funcionamento contínuo, 24 horas por dia; 

 
1.8. A Captura de Áudio do sistema, para o reconhecimento de fala, deverá ser por 

meio de entrada HD SDI, extraindo o áudio embutido no sinal. (permite-se a 

adoção de conversores externos); 

 

1.9. O Sistema deverá realizar a inserção das legendas ocultas produzidas pelo 

sistema automático no Sinal HD SDI de Programação da emissora, através do 

Protocolo CEA-708, sendo escopo da Contratada a disponibilização de 

Hardware que cumpra esta função; 

1.9.1. O Hardware deve possuir total aderência ao padrão SMPTE 292M, 

inclusive, com suporte a tráfego de multicanais de áudio; 

 

1.10. O Sistema deverá possuir suporte a retransmissão de Legendas 

encaminhadas pelo Exibidor de Programação, identificando as Legendas do 

sinal HD SDI de entrada, no padrão CEA-708, possibilitando definir prioridade 

de entrada de dados, para que, quando exista Legendas presentes no sinal de 

entrada, o sistema deixe de utilizar o reconhecimento automático e retransmita 

as Legendas pré-existentes (“by-pass”); 
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1.11. A Saída de sinal com o Serviço de Legendas Ocultas deverá ser por meio de 

interface HD SDI do equipamento, no padrão CEA-708, codificando as 

legendas junto ao vídeo e áudio da Programação. Esta saída deverá ser 

conectada ao Distribuidor de Sinal PGM existente, que encaminhará aos meios 

de distribuição;  

1.11.1. O Equipamento Encoder H264 Wimobilis existente fará o reconhecimento 

deste sinal, convertendo as Legendas para padrão NBR 15606-1, 

multiplexando o PID correspondente ao fluxo de Closed Caption ao 

Transport Stream de saída; 

1.11.1.1. A configuração dos parâmetros de Multiplexação será realizada 

pela Câmara Municipal de Marília; 

1.11.1.2. O Sistema a ser fornecido deverá possui total compatibilidade 

com todos os equipamentos existentes, inclusive o Encoder H264 

Wimobilis; 

 

1.12. O Fluxo de Sinal a ser adotado na instalação e configuração de todo o 

Sistema é representado pela figura abaixo: 

 

 
 

1.13. O Hardware do sistema deverá ser dimensionado para o trabalho 

requerido e, em caso de identificação de falhas por baixo desempenho do 

sistema, a Contratada deverá realizar a sua substituição, sem quaisquer custos 

adicionais; 

 

1.14. O Sistema poderá ser composto por no máximo 2 (dois) equipamentos 

para cumprir as exigências técnicas solicitadas; 

1.14.1. O(s) gabinete(s) do sistema deverá(ão) ser no padrão Rack 19”, EIA-310, 

com altura máxima de 2 U. A alimentação elétrica deverá ser 127 V; 

 

1.15. O Sistema, preferencialmente, deve funcionar em modo independente, 

sem a necessidade de conexão com a Internet. Caso seja necessário conexão 

com a internet para seu completo funcionamento, a Contratada deverá arcar 

com os custos de implantação e manutenção desta conexão; 

 

1.16. A operação e configuração do sistema deverá ser por meio de acesso 

remoto ao sistema operacional ou páginas web do sistema, por meio da 

conexão de rede do equipamento, por porta Ethernet Gigabit. 
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2. LOCAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1. O local da prestação dos serviços será nas instalações da TV Câmara Marília, 

situada na Rua Bandeirantes, nº 25, CEP 17501-090, Centro, Marília – SP; 

 

2.2. A Contratada deverá realizar a instalação de seu sistema utilizando-se a 

infraestrutura existente; 

2.2.1. Será de responsabilidade da Contratada quaisquer custos provenientes 

da instalação, como cabos, conectores e suportes; 

2.2.2. Será disponibilizado um espaço no Rack 19” para a instalação do 

Hardware, sendo vetada a instalação de monitores ou acessórios fixos ao 

equipamento; 

2.2.3. O gerenciamento do sistema deve ser por meio de acesso remoto ao 

sistema, através da conexão de rede pela porta Ethernet; 

2.2.4. A Câmara Municipal de Marília disponibilizará até 2 saídas de Vídeo HD 

SDI com Áudio Embarcado, sendo que o cabeamento necessário para a 

interligação dos equipamentos será de responsabilidade da contratada; 

 

2.3. Após o recebimento da ordem de serviços, autorizando a contratação, a 

Contratada deverá realizar a instalação do sistema em até 15 dias úteis após a 

notificação; 

 

2.4. O período da prestação dos serviços iniciará após a conclusão da instalação, 

mediante a parecer técnico emitido pela Contratante; 

 

3. SUPORTE TÉCNICO: 

 

3.1. Durante todo o período de vigência contratual, a Contratada deverá 

disponibilizar Suporte Técnico para correções no funcionamento do sistema 

instalado; 

 

3.2. O Suporte Técnico deverá estar disponível nos dias úteis, de Segunda a Sexta, 

das 08h00 às 18h00 durante toda a duração do contrato, sendo que, ao ser 

acionado, a Contratada deverá ser atender ao chamado e iniciar os serviços de 

reparo ou configuração do sistema em no máximo em 4 horas; 

 
3.3. A Contratante irá comunicar, via endereço de correio eletrônico (e-mail) ou por 

mensagens de celular, sempre que necessitar dos serviços de suporte técnico, 

informando o tipo do problema percebido, a função afetada e o que mais parecer 

necessário para a resolução do problema pela Contratada; 

 

3.3.1. A Contratada deverá manter atualizado junto ao fiscal do contrato os 

endereços de e-mail e contatos telefônicos para ser requisitado o suporte 

técnico; 
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3.4. O Suporte Técnico poderá ser inicialmente executado através de acesso remoto 

ao Sistema e, em sendo necessário, deverá comparecer presencialmente nas 

instalações da TV Câmara Marília para solução da falha; 

3.4.1. A Câmara Municipal de Marília disponibilizará, sem reserva de obrigação, 

a conexão de internet para acesso remoto ao sistema; 

 

3.5. Após iniciado o atendimento técnico requisitado, a Contratada terá os seguintes 

prazos para solução definitiva do problema: 

3.5.1. Severidade 1: 24 horas 

3.5.2. Severidade 2: 48 horas 

3.5.3. Severidade 3: 120 horas 

 

3.6. A classificação da Severidade do problema será: 

3.6.1. Severidade 1: (Alta) corresponde a um problema que paralise o sistema, 

não existindo alternativas de contorno/recuperação por parte do 

contratante, cabendo a solução a equipe de suporte da contratada; 

3.6.2. Severidade 2: (Média) Corresponde a um problema que cause grande 

impacto, mas não paralise totalmente o sistema, existindo alternativas de 

contorno/recuperação por parte de contratante; 

3.6.3. Severidade 3: (Baixa) Corresponde a um problema que não afete a 

operacionalidade do sistema ou problemas cosméticos ou solicitações de 

melhorias; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

  
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores 

mensais: R$2.290,00 (dois mil e duzentos e noventa reais). 
 

2.2. Nos valores acima expostos já estão inclusos todos os encargos relativos 
a impostos, passagens e estadias, bem como outras despesas que 
integrem os preços propostos. 

 
2.3. O presente contrato tem o valor global de R$27.480,00 (vinte e sete mil e 

quatrocentos e oitenta reais). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 

3.1. A Contratada deverá realizar a instalação de seu sistema utilizando-se a 
infraestrutura existente; 
 

3.2. Será de responsabilidade da Contratada quaisquer custos provenientes da 
instalação, como cabos, conectores e suportes; 
 

3.3. Será disponibilizado um espaço no Rack 19” para a instalação do Hardware, 
sendo vetada a instalação de monitores ou acessórios fixos ao equipamento; 

 
3.4. O gerenciamento do sistema deve ser por meio de acesso remoto ao sistema, 

através da conexão de rede pela porta Ethernet; 
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3.5. A Câmara de Vereadores de Marília disponibilizará até 2 saídas de Vídeo HD 
SDI com Áudio Embarcado, sendo que o cabeamento necessário para a 
interligação dos equipamentos será de responsabilidade da contratada; 
 

3.1. Após o recebimento da ordem de serviços, autorizando a contratação, a 
Contratada deverá a realização da instalação do sistema em até 15 dias úteis 
após a notificação; 
 

3.2. O período da prestação dos serviços iniciará após a conclusão da instalação, 
mediante a parecer técnico emitido pela Contratante; 
 

CLÁUSULA QUARTA - SUPORTE TÉCNICO 
  
Durante todo o período de vigência contratual, a Contratada deverá disponibilizar 

Suporte Técnico para correções no funcionamento do sistema instalado; 
 
 
4.1. O Suporte Técnico deverá estar disponível nos dias úteis, de Segunda a Sexta, 

das 8h às 18h durante toda a duração do contrato, sendo que, ao ser acionado, 
a Contratada deverá ser atender ao chamado e iniciar os serviços de reparo ou 
configuração do sistema em no máximo em 4 horas; 

 
4.2. A Contratante irá comunicar, via endereço de correio eletrônico (e-mail), sempre 

que necessitar dos serviços de suporte técnico, informando o tipo do problema 
percebido, a função afetada e o que mais parecer necessário para a resolução 
do problema pela Contratada; 
 

4.3.  A Contratada deverá manter atualizado junto ao fiscal do contrato os endereços 
de e-mail para ser requisitado o suporte técnico; 

 
4.4. O Suporte Técnico poderá ser inicialmente executado através de acesso remoto 

ao Sistema e, em caso de impossibilidade do acesso, deverá comparecer 
presencialmente nas instalações da TV Câmara Marília para solução da falha; 

4.5.  A Câmara de Vereadores de Marília disponibilizará, sem reserva de obrigação, 
a conexão de internet para acesso remoto ao sistema; 

 
4.6. Após iniciado o atendimento técnico requisitado, a Contratada terá os 

seguintes prazos para solução definitiva do problema: 
 

4.6.1. Severidade 1: 24 horas 
4.6.2.  Severidade 2: 48 horas 
4.6.3.  Severidade 3: 120 horas 
 
4.7. A classificação da Severidade do problema será: 

 
4.7.1. Severidade 1: (Alta) corresponde a um problema que paralise o sistema, não 

existindo alternativas de contorno/recuperação por parte do contratante, 
cabendo a solução a equipe de suporte da contratada; 
 

4.7.2. Severidade 2: (Média) Corresponde a um problema que cause grande impacto, 
mas não paralise totalmente o sistema, existindo alternativas de 
contorno/recuperação por parte de contratante; 
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4.7.3. Severidade 3: (Baixa) Corresponde a um problema que não afete a 
operacionalidade do sistema ou problemas cosméticos ou solicitações de 
melhorias; 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 
5.1. O contrato a ser celebrado terá seu prazo de vigência de 12 meses, podendo 

ser prorrogado ou não, ao final de cada ano/exercício, por períodos 
subsequentes de 12 meses, desde que obedecidas às mesmas condições 
estipuladas no edital e seus anexos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na 
forma do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, por 
acordo entre as partes e devidamente justificada a prorrogação na forma do 
parágrafo 2º do referido art. 57, e desde que não haja manifestação em 
contrário das partes com antecedência mínima de 90 (noventa) dias para a 
Contratada e a qualquer tempo, por parte do Contratante. 

 
5.2. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições 
de habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 
8666/93).  

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
 

6.1.  O presente contrato não terá reajustes durante os primeiros 12 meses, 
podendo sofrer reajuste, se houver prorrogação, sendo que o índice não 
excederá ao IPCA acumulado nos últimos 12 meses.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

7.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e 
Informática da Câmara Municipal, através do e-mail: 
adolfo@camar.sp.gov.br, a qual também emitirá o respectivo Termo de 
Recebimento Definitivo do Objeto ou Recibo, devendo ser encaminhada 
a nota fiscal juntamente com dados bancários da conta corrente Pessoa 
Jurídica ou boleto bancário. 

 
7.2. Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão nº 17/2021 

e Contrato nº 25/2021). 
 
7.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez 
dias de prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura 
devidamente corrigida.  

 
7.4. Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado 

para efeito da proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a 
título de despesa com transportes ou com estadias, processamento de 
dados, impostos sobre rendimentos, leis sociais, etc. 
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7.5. O pagamento será efetuado mensalmente, pela Câmara Municipal 
através da Gerência de Tesouraria da Câmara Municipal de Marília, 
proporcional do mês, após a instalação e/ou implantação e treinamento 
realizado com sucesso pelo gestor do contrato com termo expresso. 

 
7.6. A CONTRATADA também arcará com os tributos e impostos que não 

foram incluídos em sua proposta vencedora, qualquer que seja a sua 
esfera de competência. 

 
7.7. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de transportes, 

seguros e outros encargos que venham a recair sobre o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES 

 
A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às 
seguintes sanções: 
 
8.1.  Advertência; 
8.1. A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar 

e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos 
a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. A sanção de que trata 
o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES 
 
9.1. As despesas decorrentes deste contrato serão cobertas com os recursos 

provenientes do Tesouro decorrentes das dotações: 3.3.90.30.99–01.02. - 
01.02.01 – 01.031 - 0102.2102. 01. 110.0000 - Verba 33 – Subelemento 99 
– Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica. 
Fonte Tesouro.  

 
CLÁUSULA DEZ: DAS RESCISÕES 
 
Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

 
10.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
10.2. O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 
 

A rescisão do contrato poderá ser: 
 
10.3. Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  

 
10.4. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

Pregão Presencial nº 17/2021, desde que haja conveniência para a Câmara 
Municipal de Marília; 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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10.5. Judicial, nos termos da lei federal nº 8.666/93 com suas modificações 
posteriores. 
 

CLÁUSULA ONZE: DO FORO 
 
11.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, 

com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca 
de Marília, Estado de São Paulo. 

 
11.2. Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 

testemunhas, para um único e só fim de direito. 
 
            Marília, 1º de junho de 2021 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 

Manoela Franco Peressinoto  
SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA  
Email comercial: comercial@showcasepro.com.br 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Isabella Trindade Junqueira de Melo 
RG 43.582.488-0 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

OAB/SP 161.222 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marília 
CONTRATADO:  SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA. 
CONTRATO Nº 25, de 1º de junho de 2021  
OBJETO: serviços de locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption) 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima 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 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, 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) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP 
– CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” anexa. 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 

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. 
 

Marília, 1º de junho de 2021 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Marcos Santana Rezende  
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 

Pelo contratante: 
Nome: Marcos Santana Rezende 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
Assinatura: _________________________________________________________________________________________ 
 

Pela contratada: 
Nome:  Manoela Franco Peressinoto 
Cargo: Representante legal da Contratada  
CPF: 325.375.188-02 
Assinatura: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Marcos Santana Rezende 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
Assinatura: 
__________________________________________________________________________________________________ 


