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Câmara Municipal de Suzano

TERMO CONTRATUAL FUNDAMENTADO

CONTRATO

NO ART. 24, INCISO “IV” DA LEI FEDERAL

N° 002/2021

N° 8.666/93 EM QUE FIGURAM, COMO
CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL
DE SUZANO, E COMO CONTRATADA,
EMBRÁS – EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LTDA, PARA A PRESTAÇÃO
DE

SERVIÇO

DE

CESSÃO

(LOCAÇÃO/LICENÇA)
INTEGRADO

DE

ABRANGENDO

DE

DE

SISTEMA

GESTÃO

AS

USO

PÚBLICA,

ATIVIDADES

DE

TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP,
LRF, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE
ACESSO

A

INFORMAÇÃO

LEGISLAÇÕES,

COM

SUAS

E

DEMAIS
DEVIDAS

PUBLICAÇÕES NA INTERNET.
Figuram como partes no presente termo, como:
CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, poder legislativo

municipal, situada na Rua Três Poderes, n° 65, Jardim Paulista, Município de Suzano, Estado
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de São Paulo, CEP 08675-225, inscrita no CNPJ/MF sob n° 51.364.933/0001-07, isenta de
inscrição estadual,

doravante denominada

CONTRATANTE,

neste ato devidamente

representada pelo seu Presidente, o Exmo. Vereador Leandro Alves de Faria, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade, RG, nº 30.639.423-6, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF
sob o nº 276.249.068-56, residente e domiciliado na Rua Padre Eustáquio, nº 182, Bairro de Vila
Amorim, Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08610-010;
E de outro lado como:
CONTRATADA: A empresa EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LTDA, devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ,
sob o n° 04.985.752/0001-00, com sede na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 920, Bairro Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP
12421-681, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócioproprietário, o Sr. Felipe Cesar Pombo, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de
identidade, RG, n° 25.555.531-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 162.723.878-65,
residente e domiciliado na Rua Tereza Cruz César Castilho, n° 55, Residencial Village do Sol,
Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP 12403-010, têm entre si justo e
contratado o que, a seguir, se obrigam, mutuamente, a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. Constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE

USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA,
ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE
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TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LRF, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE
ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS
PUBLICAÇÕES NA INTERNET, pelo período de 03 (três) meses, prorrogável, em caso de
necessidade, por igual período.

1.2. A fundamentação legal para o presente termo é o disposto no art. 24, IV, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e atualizações posteriores, conforme consubstanciado pelo
PARECER/DJ nº 018/2021, de 28 de maio de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA
2.1. O presente instrumento contratual tem vigência de 03 (três) meses, vigendo de 21 de junho de
2021 até 21 de setembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS, DOS PAGAMENTOS, DOS REAJUSTES E DOS RECURSOS
FINANCEIROS
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação do serviço objeto deste termo
a importância de R$ 87.529,77 (oitenta e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e
sete centavos), divididos em 03 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 29.176,59
(vinte e nove mil e cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
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3.2. As notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA deverão discriminar os serviços
prestados.

3.3. Os pagamentos serão feitos pela CONTRATANTE nos prazos de vencimento das
respectivas notas fiscais/faturas, após serem entregues na Diretoria de Contabilidade e
Orçamento, depois de conferidas e atestadas pelo Analista de T.I. do Departamento de
Informática da CONTRATANTE (ou seu substituto legal), sendo que tais documentos deverão
ser apresentados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para conferência e provisão
do respectivo pagamento.

3.4. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para
o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação
apresentada.

3.5. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

3.6. Havendo atraso no pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE caberá correção
monetária e juros de mora de 0,33% ao dia sobre a inadimplência até a sua efetiva quitação.

3.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação prevista neste Contrato. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

3.8. O valor global mencionado nesta Cláusula abrange todas as despesas com administração,
mão-de-obra, suporte técnico, leis sociais, trabalhistas e fiscais, seguros, todos os tributos
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incidentes e demais encargos, enfim, todo o necessário para a execução dos serviços, objeto do
presente contrato.

3.9. Não haverá reajuste do preço contratado.
3.10. Nos termos do artigo 65, II “d”, o contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração das peças fornecidas, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de consequências 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.

3.11. As despesas desta CLÁUSULA serão suportadas pela dotação nº 17.17.17 01.031 7041
4051 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ, consignada no orçamento vigente.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Prestar o serviço em total acordo com a proposta apresentada.

4.2. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.

4.3. Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no
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fornecimento dos serviços.
4.4. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas
exigidas.
4.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
4.6. Comunicar à CONTRATANTE por escrito, qualquer dificuldade eventual que inviabilize a
execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil.
4.7. Cumprir, durante a execução deste instrumento, todas as leis e posturas federais, estaduais
e municipais pertinente ao mesmo.
4.8. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato a
terceiros.
4.9. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à CONTRATANTE no prazo máximo de, até, 48 (quarenta e oito horas) da
ocorrência.
4.10. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, taxas, encargos e impostos, alvarás e
qualquer despesa que vier incidir sobre o serviço, bem como qualquer responsabilidade no
tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referente ao pessoal contratado
pela CONTRATADA.
4.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem falhas, vícios ou incorreções resultantes
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da execução, conforme previsto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
no prazo de até 3 (três) dias corridos após a referida entrega/prestação.
4.12. Disponibilizar meio de comunicação para contato telefônico para solicitações e suporte à
CONTRATANTE.
4.13. A CONTRATADA por ocasião do término do contrato, deverá disponibilizar o acesso ao
sistema para a CONTRATANTE pelo período mínimo 30 (trinta) dias, visando a perfeita
migração quando necessária.
4.14. Realizar no mínimo uma visita mensal pré-agendada para cada módulo/sistema contratado
para acompanhar e aperfeiçoar a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Disponibilizar à CONTRATADA toda a legislação, normas complementares e demais
procedimentos existentes e de suas instalações físicas, de forma a viabilizar as implantações
dos sistemas de informática.
5.2. Alocar de seu corpo técnico, no apoio ao desenvolvimento conjunto dos trabalhos.
5.3. Exercer ampla e total fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de seu
Departamento de Informática, respeitados os limites e vedações legais.
5.3.1. A CONTRATANTE, por meio do seu Analista de Tecnologia da Informação,
efetuará o acompanhamento e a fiscalização da execução do presente instrumento,
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nas formas do art. 67 c/c art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e
atualizações posteriores.
5.4. Fornecer cópia da base de dados para migração, disponibilizando os lay-outs dos arquivos
existentes para que a CONTRATADA possa escolher a melhor alternativa para execução dos
serviços, a partir da atual estrutura de dados.
5.5. Respeitar as condições estabelecidas pela CONTRATADA para cessão de direito de uso
do conjunto de sistemas aplicativos e suas respectivas características de funcionamento.
5.6. Não ceder, em nenhuma hipótese, os direitos, o uso e as obrigações ou qualquer serviço
sem o conhecimento e autorização prévia da CONTRATADA.
5.7. Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da
CONTRATADA, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma.
5.8. Testar, após instalação do sistema ou de atualizações, o seu funcionamento, na presença
e com a assistência técnica da CONTRATADA para dar à mesma a aceitação expressa dos
sistemas informatizados.
5.9. Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus empregados ou pessoas
as quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais dados do sistema, sejam
corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos
relativos ao uso, proteção e segurança do sistema.
5.10. Proteger todos os programas com os respectivos dados contidos na máquina ou ambientes
designados e informar a CONTRATADA sobre as mudanças que ocorrerem, relacionadas com
a versão original do sistema na CONTRATANTE.
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5.11. Permitir a qualquer tempo o acesso restrito da CONTRATADA ao ambiente definido para
instalação do sistema.
5.12. Fazer as manutenções técnicas dos computadores, impressoras e rede compatíveis com
ambiente operacional e sistemas de informática visando o bom funcionamento dos mesmos.
5.13. Elaborar back-up de dados diariamente.

CLÁUSULA SEXTA
DA RESCISÃO
6.1. A rescisão se dará:

a. por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.
b. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.
c. por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
d. por decretação de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, dissolução judicial
ou qualquer alteração social da CONTRATADA que prejudique a sua capacidade
executar fielmente o presente contrato, a critério da CONTRATANTE.

6.2. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de forma unilateral e
administrativamente, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação, sem
que à CONTRATADA assista o direito de qualquer indenização se esta:
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a) Falir ou entrar em recuperação judicial;
b) Ter seus Diretores (ou administradores), títulos protestados;
c) Transferir o presente contrato, no todo ou em parte, à terceiros, sem anuência
expressa da CONTRATANTE; e,
d) Estiver impossibilitada de dar perfeito e cabal desempenho às obrigações
assumidas.
6.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressa e cabalmente o direito da
CONTRATANTE de rescindir administrativamente o presente contrato ou parte dele.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS PENALIDADES
7.1.

Em caso de inexecução parcial, poderá a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério,
mediante procedimento que garanta o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes
penalidades:
a. Advertência;
b. Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total anual do Contrato,
calculado sobre o seu valor total, até o limite máximo de 10% (dez por cento);
c. Na hipótese de persistência, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, considerar
rescindido o contrato, sem prejuízo do ressarcimento por perdas e danos, e;
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d. Cumulativamente, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, declarar a suspensão
temporária da CONTRATADA de participação em certames no Município de
Suzano, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

CLÁUSULA OITAVA
DAS COMUNICAÇÕES
8.1. Todas as comunicações, relativas ao presente contrato, serão consideradas como
regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou telegrama para os
endereços da CONTRATANTE ou da sede da CONTRATADA, indicados no preâmbulo deste
instrumento, ou por e-mail, desde que encaminhado com comprovante de leitura.

CLÁUSULA NONA
DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PELA CONTRATANTE
9.1.

A execução e o fiel cumprimento da presente contratação serão acompanhados e

fiscalizados pelo Analista de T.I. da CONTRATANTE, nas formas do art. 67 c/c art. 73 da Lei
Federal nº 8.666/93 e demais alterações e atualizações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização
deste ajuste, inclusive as decorrentes de sua publicação, nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
DO FORO
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11.1. Fica eleito o foro de Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, para a solução de qualquer
pendência relativa a este instrumento, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não
possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.
E assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento contratual em
04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas
que também o subscrevem.
Suzano, 11 de junho de 2021.

______________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO
Ver. Leandro Alves de Faria
Presidente

__________________________________
EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LTDA.
Sr. Felipe Cesar Pombo
Sócio-Proprietário

Testemunhas:

Assinatura:_______________________

Assinatura:________________________

Nome: Yurika Haraki

Nome: Rodrigo Pires Della Nina

RG:

RG:

26.351.281-2 SSP/SP

CPF/MF:

255.912.108-56

40.109.258-6 SSP/SP

CPF/MF:

338.812.348-96
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA – EMBRAS.
CNPJ n°: 04.985.752/0001-00

Contrato nº: 002/2021.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO
DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, AUDESP, LRF, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS
LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET.
Valor (R$): R$ 87.529,77 (oitenta e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete
centavos).
Vigência: 3 (três) meses, prorrogável por igual período.
Fundamentação Legal: Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente,
do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 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
13/16

_____________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, nº. 65 – Jd. Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-225
Fone: (11) 4744-8072 – Fax: (11) 4744-8073

Contrato nº 002/2021

Setor
19

19

19

49

________________________________________________________________________________________

nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos 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 DE SÃO PAULO
(D.O.E.), Caderno do Poder Legislativo, parte do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar Estadual n°
709/93, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Suzano, 11 de junho de 2021.

______________________________

__________________________________

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO
Ver. Leandro Alves de Faria
Presidente

EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LTDA.
Sr. Felipe Cesar Pombo
Sócio-Proprietário

E-MAILs:
Institucional:
Pessoal:

presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br
leandrinho@camarasuzano.sp.gov.br

Institucional:
Pessoal:

felipe@embras.net

embras@embras.net
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ANEXO LC-02

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA – EMBRAS.
CNPJ n°: 04.985.752/0001-00

Contrato nº: 002/2021.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO
DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, AUDESP, LRF, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS
LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET.
Valor (R$): R$ 87.529,77 (oitenta e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).
Vigência: 3 (três) meses, prorrogável por igual período.
Fundamentação Legal: Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Nome: LEANDRO ALVES DE FARIA
Cargo/Função:
Vereador, Presidente da Câmara Municipal.
CPF n.º
276.249.068-56
RG n.º 30.639.423-6, SSP/SP
End.: Resid.: Rua Padre Eustáquio, nº 182 – Vila Amorim – Suzano/SP.
End.: Com.: Rua Três Poderes, 65 – Suzano/SP.
CEP 08675-225.
Telefone(s):
(11) 94027-9010 (11) 4744-8000
E-mails (institucional/pessoal) presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br leandrinho@camarasuzano.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS PELO TCESP
ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA
Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio.
End. do Órgão/Depto: R. Três Poderes, nº 65, Jd. Paulista, Suzano, SP CEP 08675-225
Telefone/Fax: (11) 4744-8001 / (11) 4748-2582
Nome:

Cargo:

Email:

jaquel@camarasuzano.sp.gov.br

____________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO
Suzano, 11 de junho de 2021.

Ver. Leandro Alves de Faria
Presidente
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ANEXO LC-03

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA – EMBRAS.
CNPJ n°: 04.985.752/0001-00
Contrato nº: 002/2021.
Objeto: Prestação de serviço de cessão de uso (locação/licença) de sistema integrado de gestão
pública, abrangendo as atividades de treinamento, migração e suporte técnico, em conformidade
com a legislação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, AUDESP, LRF, Lei da
Transparência, Lei de Acesso a Informação (LAI) e demais legislações, com suas devidas
publicações na internet.
Valor (R$): R$ 87.529,77 (oitenta e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).
Vigência: 3 (três) meses, prorrogável por igual período.
Fundamentação Legal: Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob
as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente evento em epígrafe,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Suzano, 11 de junho de 2021.

Ver. LEANDRO ALVES DE FARIA
Presidente
E-mails (institucional / pessoal)
presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br

leandrinho@camarasuzano.sp.gov.br
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