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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

DIVINOLANDIA E A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA EPP, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 

VALES REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU CARTÕES 

ELETRÔNICOS COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS 

SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. 

 

CONTRATO N.º 25/2020 

 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE 

e assim simplesmente denominada de ora em diante, a Prefeitura Municipal de 

Divinolândia, com sede na Rua XV de Novembro, n.º 261 - Centro, Divinolândia, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.435.921/0001-88, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, Senhor NAIEF HADDAD NETO, brasileiro, 

casado, portador de cédula de identidade RG n.º 10.841.897 e CPF n.º 158.833.706-59, 

residente e domiciliado nesta cidade de Divinolândia, Estado de São Paulo, e de outro 

lado como CONTRATADA, e assim simplesmente denominada de ora em diante, a 

empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA EPP, com sede na 

Rua Fortunato Ramos, n.º 245, Salas 1207/1208, Bairro Santa Lúcia, na cidade de 

Vitória, Estado de Espírito Santo, CEP 29.056-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 

19.207.352/0001-40, neste ato representada pelo Senhor Flávio Figueiredo Assis, 

portador (a) da cédula de identidade RG n.º 842.010 SSP/ES e CPF n.º 003.465.497-60, 

residente e domiciliado(a) na  Rua Fortunato Ramos, n.º 245, Salas 1207/1208, Bairro 

Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado Espírito Santo, CEP 29.056-020, resolvem 

firmar o presente contrato decorrente do Pregão Presencial n.º 21/2020, regido pela Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições a seguir 

delineadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente avença a contratação de empresa contratação de 

empresa prestadora de serviços de fornecimento e administração de vales refeição, na 

forma de cartões magnéticos e/ou cartões eletrônicos com chip de segurança, destinados 

aos servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura Municipal de Divinolândia, 

com as especificações no anexo I – Termo de Referência e nas condições previstas neste 

instrumento. 
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1.2. O valor estimado é de 395 (trezentos e noventa e cinco) vales-alimentação, na 

forma de cartões, a serem disponibilizados da seguinte forma: valor unitário de R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais) mensais a 88 funcionários; valor unitário de R$ 

195,00 (cento e noventa e cinco reais) mensais a 106 funcionários; valor unitário de R$ 

175,00 (cento e setenta e cinco reais) mensais a 101 funcionários; valor unitário de R$ 

145,00 (cento e quarenta e cinco reais) mensais a 100 funcionários, podendo ser 

utilizados na rede credenciada de alimentação e refeição. 

 

1.2.1. O número de servidores beneficiários poderá sofrer alteração em razão de novas 

admissões, exonerações ou alteração da jornada de trabalho. 

 

1.2.2. O número de servidores supramencionado é meramente estimativo, não podendo 

ser exigido ou considerado como fator para pagamento/cobrança de quaisquer natureza. 

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor pactuado, 

podendo a supressão ser maior, nos termos do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

2.1. Os serviços, objeto desta contratação, deverão ser executados em conformidade 

com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste 

instrumento. 

 

2.2. A Contratada deverá utilizar, sempre que possível, de mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação 

do bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução 

do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a 

contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

 

3.1. O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

4.1. Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, fará jus a Contratada ao 

recebimento dos valores a serem pagos, que serão obtidos pela aplicação da taxa de 

administração oferecida pela Contratada sobre o valor global do repasse efetuado pela 

Prefeitura Municipal de Divinolândia, o qual cobre todos os custos e despesas, encargos 
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e incidências, diretos ou indiretos, de qualquer natureza, que recaiam sobre o serviço 

contratado. 

 

4.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor global estimado 

de R$ 848.634,93 (Oitocentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e 

noventa e três centavos), a ser pago pela Contratante, que será obtido conforme se 

segue: 

 

4.2.1. Aplicação da Taxa de Administração oferecida pela Contratada, de – 6,61 % (seis 

vírgula sessenta e um por cento negativos), sobre o valor global estimado de benefícios 

a serem repassados pelo Contratante no prazo de 12 (doze) meses (R$ 908.700,00). 

 

4.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais de sua atividade e os 

tributos eventualmente incidentes, as demais despesas diretas e indiretas, bem como a 

desoneração da folha de pagamento, quando constituir direito e opção da empresa, não 

cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações 

orçamentárias assim codificadas: 

DESPESA: 8 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO 

3.3.90.39.05.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

DESPESA DESDOBRADA – 1348 

 

DESPESA: 290 

SAÚDE 

02.06.01 

3.3.90.39.05.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

DESPESA DESDOBRADA – 1374 

 

DESPESA: 270 

EDUCAÇÃO 

02.05.02 

3.3.90.39.05.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

DESPESA DESDOBRADA – 1368 

 

DESPESA: 247 
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EDUCAÇÃO 

02.05.01 

3.3.90.39.05.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

DESPESA DESDOBRADA – 1362 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O percentual único de taxa de administração é fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1. A medição dos serviços contratados será efetuada de acordo com o estabelecido no 

Anexo I – Termo de Referência. 

 

7.2. O pagamento será efetuado após a entrega da respectiva nota fiscal junto à Gerencia 

Municipal de Finanças, tendo a Prefeitura prazo de 30 (trinta) dias para efetivar o 

pagamento pertinente a contar da apresentação nota fiscal devidamente atestada pelo 

Setor de Recursos Humanos. 

 

7.2.1. O pagamento será efetuado por meio de transferência, depósito bancário ou outro 

procedimento a critério da prefeitura-licitadora. 

 

7.3. O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após 

comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 

da prestação de serviços deste específico contrato. 

 

7.4. O pagamento da última parcela ficará condicionado ao Recebimento Final dos 

Serviços e à comprovação, pela CONTRATADA, do recolhimento dos encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação de serviços deste específico 

contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada obriga-se a: 

 

8.1.1. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção que seja funcionário 

municipal tampouco com vínculo de parentesco com agente político ou vereador do 

município de Divinolândia; 
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8.1.2. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado e todos os tributos 

incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos 

em lei; 

 

8.1.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em 

tudo o que se relacionar com o serviço; 

 

8.1.4. Cumprir as demais condições contidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

9.1.1. Fornecer à Contratada a Autorização de Ordem de Início dos Serviços; 

 

9.1.2. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução do 

serviço; 

 

9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos; 

9.1.4. Cumprir as demais condições contidas no Anexo I – Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial 

do contrato, a contratada poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer as seguintes 

penalidades, de acordo com gravidade da falta (Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações e Artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02): 

 

10.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade 

para as quais tenha a contratada concorrido diretamente. 

 

10.1.2. Multa, nas seguintes situações: 

 

10.1.2.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na 

retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o 5º (quinto) dia corrido do atraso, após o 

que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato. 

 

10.1.2.2. De 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado em entregar os cartões e/ou iniciar os serviços, após a retirada da Ordem de 

Início dos Serviços, até o 5º (quinto) dia corrido do atraso, após o que, a critério da 

Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato. 
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10.1.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor do benefício correspondente ao(s) 

cartão(ões), por dia de atraso na emissão da(s) segunda(s) via(s) e/ou substituição do(s) 

cartão(ões), até o limite de 2 (dois) dias úteis, após o que, aplicar-se-á a multa prevista 

no item 11.1.2.4, podendo haver rescisão do ajuste. 

 

10.1.2.4. De até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de qualquer 

descumprimento contratual, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato pela 

Administração, garantida a defesa prévia. 

10.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Divinolândia, 

bem como impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, na hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso. 

 

10.2. No caso de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos 

determinantes da punição. 

 

10.3. As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa Contratada. 

 

10.4. As penalidades previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 poderão ser aplicadas 

juntamente com as multas previstas nesta Cláusula. 

 

10.5. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 

eximindo a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 

Contratante. 

 

10.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O 

caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 

possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO 

 

11.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei federal nº 8.666/93. 

 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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11.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

11.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada; ou 

 

11.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou 

 

11.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

11.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

11.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

ficarão assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO 

 

12.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato, será observado, no que 

couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

12.2. Para o recebimento do objeto desta contratação, serão observadas as condições 

previstas no edital do Pregão Presencial n.º 21/2020 e seus anexos. 

 

12.3. O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as 

condições contratuais e os seus anexos. 

 

CLÁUSLA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

13.1. Aplica-se aos casos omissos o disposto na pela Lei Federal n.º 10.520/02, pelo 

Decreto Federal n.º 3.555/2000, pela Lei Complementar n.º 123/2006, aplicando-se 

ainda, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, e alterações ulteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO 

 

15.1. Para a execução do objeto do presente Contrato, foi realizada licitação na 

modalidade Pregão Presencial n.º *21/2020, cujos atos encontram-se no Processo 

Licitatório n.º 32/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
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15.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento 

convocatório da licitação, proposta vencedora e ANEXOS. O presente Contrato vincula-

se ao ato homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública do Processo Licitatório 

em epígrafe. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, DA CESSÃO E DA 

TRANSFERÊNCIA 

 

16.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PESSOAL 

 

17.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora 

avençado não terá relação de emprego com o CONTRATANTE e deste não poderá 

demandar quaisquer pagamentos. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado 

judicialmente, a Contratada o ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência 

disso, venha a desembolsar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

18.1. O Contratante, por meio da Divisão de Recursos Humanos, efetuará a fiscalização 

dos serviços a qualquer instante, solicitando à Contratada, sempre que julgar 

conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos 

desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 

possam prejudicar o bom andamento do contrato ou o resultado final dos serviços, nos 

termos estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência. 

 

18.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado aos órgãos fiscalizadores o 

direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os seus 

termos e condições. 

 

18.3. A ação ou omissão, total ou parcial, dos órgãos fiscalizadores não eximirá a 

Contratada da total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa 

técnica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO 

 

19.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Parágrafo Único - Elegem as partes contratantes, o Foro da cidade de São Sebastião da 

Grama, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato não 

resolvidas na esfera administrativa, renunciando expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e 

jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo - assinadas, a tudo presentes. 

 

Divinolândia, 27 de Maio de 2020. 

 

PELA CONTRATANTE:     _______________________________________ 

                              Prefeitura Municipal de Divinolândia   

                                                                             NAIEF HADDAD NETO 

                                                                                   Prefeito Municipal 

 

 

PELA CONTRATADA:     _________________________________________ 

                                                             Le Card Administradora de Cartões LTDA EPP   

                                                                               Flávio Figueiredo Assis                                                           

                                                                               – Sócio Administrativo 

 

 

TESTEMUNHAS:  

1)  _________________________________RG n.º ___________________________              

2) __________________________________RG n.º ___________________________        
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

CONTRATADO: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA EPP 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 25/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, NA 

FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU CARTÕES ELETRÔNICOS 

COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES E 

EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIVINOLÂNDIA. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, 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, 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, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

Divinolândia, 28 de Maio de 2020. 

 

CONTRATANTE:  

Nome e cargo: Naief Haddad Neto – Prefeito Municipal 

E-mail institucional: gabinete@divinolandia.sp.gov.br 

E-mail pessoal: haddadnaief@hotmail.com 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

CONTRATADA: 

Nome e cargo: Flávio Figueiredo Assis – Sócio Administrador 

E-mail institucional: licitacao@lecard.com.br 

E-mail pessoal: flavio@lecard.com.br 

Assinatura:_______________________________________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

CONTRATADA: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA EPP 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 25/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, NA FORMA 

DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP DE 

SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS 

ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. 

Nome Flávio Figueiredo Assis 

Cargo Sócio Administrador 

RG n.º 842.010 SSP/ES 

CPF n.º 003.465.497-60 

Endereço (*) 
Rua Fortunato Ramos, n.º 245, Salas 1207/1208, 

Bairro Santa Lúcia, Vitória – ES, CEP 29.056-020. 

Telefone (27) 2233-2000 

E-mail Institucional licitacao@lecard.com.br 

E-mail pessoal (*) flavio@lecard.com.br 

 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail 

onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome Naief Haddad Neto 

Cargo Prefeito Municipal 

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

Rua XV de Novembro, n.º 261, Centro. 

Telefone e Fax (19) 3663-8100 

E-mail Institucional gabinete@divinolandia.sp.gov.br 

 

Divinolândia, 27 de Maio de 2020.  

 

 

___________________________           _____________________________  

CONTRATADA                                        CONTRATANTE 

Nome Flávio Figueiredo Assis                   Nome Naief Haddad Neto 

Cargo Sócio Administrador                        Cargo Prefeito Municipal 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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