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Contrato n.º 032/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2021 

Processo n.º 2831/2021 (SMA) 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES. 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, administração 

pública direta, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.414.552/0001-97, com sede na Avenida 27 de Janeiro, nº 

422, representada pelo Prefeito Municipal em exercício, Rogério Lemos Cruz, neste ato simplesmente 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GHB GESTÃO DE PESSOAS E 

ESTÁGIOS LTDA, com sede na Rua Julio de Castilhos, 157, sala 01, Bairro Centro, CEP 96780-072, 

na cidade de Camaquã/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.524.278/0001-32, neste ato representado pelo 

Sr. Italgani Mendes de Almeida, brasileiro, empresário, casado, maior, portador da CI nº 5032914361 e 

CPF nº 426.166.700-20, aqui, simplesmente denominado CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado 

as condições e cláusulas a seguir estipuladas, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 

021/2021, Tipo Menor Preço Global, conforme consta do processo administrativo próprio, processando-

se essa licitação nos termos da Lei Federal  n.º 10.520/02 e do Decreto Municipal 220/2006, de 

22/11/2006, subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações e Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006 e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Este termo de contrato tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, para a Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS, 

os quais serão observados, rigorosamente, pelos Técnicos da municipalidade, conforme especificados 

no Termo de Referência, conforme Pregão Presencial nº. 021/2021 e proposta da CONTRATADA, 

relacionada abaixo: 

 

Item Unidade Descrição dos Serviços Percentual 

01 taxa Contratação de empresa para administração do programa de concessão de vagas 

de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com freqüência 

efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, 

público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, na modalidade 

profissional de educação de jovens e adultos, para o preenchimento do número de 

vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de 

conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades do Município 

de Jaguarão, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder 

Executivo Municipal, em todos os seus órgãos, observando-se as condições gerais 

para execução descritas no Anexo I deste             edital. 

 11,00% 

Valor Total em R$ / 12 meses:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos da sua proposta; 

b) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da Proposta apresentada no Pregão Presencial nº. 

021/2021 - Tipo Menor Preço Global, na forma e nos prazos estabelecidos neste termo de Contrato; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução dos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias, visando sempre à Operacionalidade, Biossegurança, Saúde, a integridade física dos 

Servidores, normas da ABNT e INMETRO. 

d) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 

pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 
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execução deste contrato. 

e) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução do serviço, conforme especificado no Termo de Referência. 

f) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência mínima de 72 h sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

g) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio da Secretaria Municipal de 

Administração (CONTRATANTE), que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

ao Contrato. 

h) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto do Contrato, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 

i) Efetuar o pagamento devido, no valor acordado em Contrato, desde que concluídos e atestados os 

serviços. 

j) remeter à contratada as solicitações de candidatos às oportunidades de estágio; 

k) encaminhar à contratada as informações referentes aos estudantes selecionados sobre a data do início 

do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio e unidade onde se realizará o estágio; 

l) aceitar estagiários em seus órgãos, regularizando a relação entabulada com o educando, com a 

instituição de ensino e com a contratada mediante celebração do competente termo de compromisso de 

estágio, que deverá indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à 

etapa e modalidade da formação escolar do estudante e aos horários e calendário escolar; 

m) manter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e àquelas previstas no termo 

de compromisso; 

n) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

o) indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estágio, limitando, 

cada servidor, à supervisão de até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

p) exigir, periodicamente, comprovante de regularidade da matrícula do educando-estagiário, conforme 

a periodicidade definida para sua renovação junto cursos e níveis de ensino da instituição convenente; 

q) verificar, mediante informações prestadas pela contratada, a frequência dos educandos-estagiários 

que realizarem estágios em seus órgãos, nos respectivos cursos; 

r) repassar o valor da bolsa de estágio para a contratada, para fins de pagamento ao estagiário; 

s) fornecer informações à contratada quando do desligamento de dos estagiários, solicitando a sua 

substituição; 

t) exercer atividade normativa, controle e fiscalização sobre a execução do contrato; 

u) remeter, diretamente ou por meio do agente de integração de estágio, à instituição de ensino a cada 

6 (seis) meses, no mínimo, relatório de atividades do estágio, elaborado pelo supervisor, com vista 

obrigatória do estagiário; 

v) manter arquivo com documentos que comprovem a relação de estágio; 

x) observar as demais disposições da Lei Federal n.º 11.788/2008 e da Lei Municipal 5441/12. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir os prazos estipulados; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

c) Executar a Prestação dos Serviços em obediência às especificações técnicas e as condições 

estabelecidas pelo Edital e substituí-lo, no prazo estipulado e às suas expensas, estando em desacordo 

com as especificações; 

d) Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, à quitação das obrigações trabalhistas, 

tributárias, encargos fiscais e comerciais; 

e) Responsabilizar-se, integralmente, pela Prestação de Serviços adquirido pelo Município, até sua 

finalização, respondendo por todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente na execução da Prestação 

de Serviços; 

f) Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado para manter entendimento e 

receber comunicações ou transmiti-las ao executor do Contrato; 

g) Manter, durante a execução Contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

h) Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe forem confiados, 

devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da notificação 

expressa da CONTRATANTE, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha direito a receber. 

i) Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados 

disponibilizados pela CONTRATANTE, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados. 

j) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

das atividades, objeto do Termo de Referência, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

k) Comunicar ao Gestor do Contrato, designado formalmente pela CONTRATANTE, qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do Contrato. 

l) Prestar os Serviços nas condições e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE. 

m) promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas instituições de ensino com as 

disponibilidades da Administração Pública CONTRATANTE, indicando as principais atividades a 

serem desenvolvidas pelos estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da 

profissão ao qual o curso se refere; 

n) Recrutar, selecionar e encaminhar os estudantes candidatos às vagas de estágio 

disponibilizadas pelo Poder Público, através de Processo Seletivo com prova escrita, de acordo 

com as condições estabelecidas pela concedente, assegurando às pessoas portadoras de deficiência 

o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pelo Município, conforme disposto na 

legislação vigente, tendo em vista as áreas de interesse, para que os estagiários se dediquem às 

atividades relacionadas com os respectivos cursos; 

o) contratar o seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante selecionado para estágio, devendo 

constar no Termo de Compromisso de Estágio o número da apólice e o nome da companhia seguradora; 

p) lavrar o Termo de Compromisso de Estágio, a ser assinado pela concedente do estágio, pela 

instituição de ensino, pelo próprio agente de integração e pelo estagiário que, quando menor de 18 anos 

deverá ser assistido por seu responsável legal; 

q) no ato da formalização do estágio, orientar o estudante acerca dos aspectos legais e técnicos do 

estágio, bem como a relação entre estagiário e parte concedente; 

r) acompanhar a avaliação, realizada pela instituição de ensino, das instalações de realização do estágio, 

bem como de sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 

s) verificar junto à instituição de ensino o professor orientador da área a ser desenvolvida o estágio, 

designado como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário e informar 

à parte concedente; 

t) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades; 

u) verificar a existência de normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios junto a  

instituição de ensino e informar ao estagiário; 

v) verificar junto à instituição de ensino e comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 

letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas; 

w) Após assinado o contrato, a vencedora terá o prazo de até 15 (quinze) dias para apresentar a indicação 

explícita das instituições de ensino de nível superior e de nível médio com as quais mantém convênios 

ou outros instrumentos jurídicos para a satisfação do objeto da licitação, sob pena de não ser dada a 

ordem de início da execução dos serviços e ser promovida a rescisão do contrato, com as consequências 

de praxe, inclusive a aplicação de penalidades.  

x)  Manter, na sede do Município, uma sala para atendimento dos estagiários e da própria contratante 

no horário comercial;  

y)  Recrutar e promover a seleção através de processo seletivo, presencial e/ou online; 

z)  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 

inclusive indenizações a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a contratada prestará 

garantia em favor da contratante, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 

do contrato, em até cinco dias a contar da assinatura do mesmo, em favor do Município de 

Jaguarão, numa das modalidades previstas no Art. 56, Inc.1º da Lei 8.666/93. A garantia  prestada 

pela vencedora  será liberada ou restituída após a execução do contrato  e, quando em dinheiro 

atualizada monetariamente pelo índice da caderneta de poupança.   
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CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA:  

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser 

prorrogado, a critério da Administração e com anuência da Contratada, nos termos do art.57, II, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO: 

Pela prestação de serviços de agenciamento de estágios de estudantes, a CONTRATANTE pagará o 

percentual de 11,00% sobre o valor por bolsa de estágio (correspondente ao respectivo nível de ensino), 

conforme Proposta apresentada no Pregão Presencial nº. 021/2021, o qual deverá ser efetivamente 

executado e verificado pelo fiscal do Contrato, estando nele incluídas todas as despesas necessárias 

à sua perfeita execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas nas seguintes dotações orçamentárias:  

Órgão Fonte Proj. Ativ. Cat. Desp Despesa Cód. desp 

15 1 - Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun 

34 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24001 

18 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

112 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24133 

23 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

125 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24234 

47 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

32 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24491 

51 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

83 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24576 

60 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

36 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24658 

64 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

81 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24776 

27 ASPS - Ações de 

Serviços Públicos 

de Saú40 

25 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 24905 

34 ASPS - Ações de 

Serviços Públicos 

de Saú40 

130 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 25122 

56 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

17 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 25348 

45 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

188 339039580000 SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

27367 
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8 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

13 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 28350 

12 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

4 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 28351 

24 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

1 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 28366 

25 Recurso Livre - 

Administração 

Direta Mun1 

1 339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 28369 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mensalmente, ocorrendo no prazo de cinco dias úteis, a contar do 

recebimento da fatura acompanhada da relação de estágios, aprovada pelo servidor responsável pela 

fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal de Administração. 

Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

Na hipótese de atraso de pagamento da nota fiscal devidamente atestada pela Administração, será 

atualizado financeiramente com juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, apurados desde a data acima 

referida até a data do efetivo pagamento, mediante aplicação da fórmula “pro rata“ calculada com base 

na variação do IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, estes, serão 

restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de três (03) dias, sendo devolvidos 

no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: 

O pagamento efetivado pela contratante será procedido de prévia verificação da regularidade fiscal. Não 

serão aceitas solicitações de pagamentos fora dos prazos previstos pelo Município. 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência Contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

O beneficiário poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato através de solicitação 

formal ao Pregoeiro e Equipe de Apoio desde que acompanhada de documentos que comprovem a 

procedência do pedido (art. 65, inciso II, alínea d da Lei 8.666/93). 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ultrapassar o preço 

praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente 

constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro praticados poderá 

acarretar pesquisa de preços junto aos demais fornecedores. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) 

meses, conforme o art. 58, § 2º da Lei 8.666/93, será concedido reajuste ao preço proposto deduzido 

eventual  antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o 

IGPM/FGV.  

SUBCLÁUSULA QUARTA: Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro só serão aceitos com 

intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias, entre um e outro eventual pedido de atualização, 

devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês subsequente ao bimestre citado. 

SUBCLÁUSULA QUINTA: A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá 

sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL: 

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar a Prestação de 

Serviços de Agenciamento de Estagiários da CONTRATANTE em decorrência da execução dos 

mesmos, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - ÔNUS E ENCARGOS: 

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à Prestação dos 

Serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão da Prestação do Serviço, ficarão totalmente 

a cargo da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO: 

Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº. 8.666 de 1993, a CONTRATANTE designará a servidora Marlize 

Guilherme Oteiro, conforme Portaria n.º 874/2021, um representante para acompanhar e fiscalizar a 

execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for 

necessária a regularização das falhas ou defeitos observados. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um Preposto para, se aceito pela 

CONTRATANTE, representá-la na execução do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, a Prestação do Serviço, em 

desacordo com o Edital, o Termo de Referência e este termo de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O não   cumprimento   das   obrigações   assumidas   em   razão   deste   termo   de   Contrato   sujeitará   

a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e 

três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor do Bem/Serviço licitado, limitada há 

15 dias, a partir dos quais será causa de rescisão Contratual Completa. 

c) A multa apurada conforme determinações constantes da alínea anterior deverão ser obrigatoriamente 

retidas pela Fazenda Municipal quando do pagamento contratado, independentemente da apresentação 

de defesa prévia, sendo que esta deverá ser protocolada até a data do efetivo pagamento. 

d) Multa de 10% sobre o valor do Contrato no caso de inexecução Total, cumulada com a pena de 

suspensão de direito de licitar e o impedimento de Contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 

anos); 

e) A multa apurada conforme determinações constantes da alínea anterior deverão ser obrigatoriamente 

retidas pela Fazenda Municipal quando do pagamento contratado, independentemente da apresentação 

de defesa prévia, sendo que esta deverá ser protocolada até a data do efetivo pagamento. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou Contratar com a Administração Publica, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 

Lei; 

g) Quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantida o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de Contratar com 

administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e 

no Contrato e das demais cominações legais. 

SUBCLÁUSULA - ÚNICA: 

As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia 

do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO: 

A inexecução total ou parcial deste termo de Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com os 

artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÃO: 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, na 

forma do estatuído no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca de 

Jaguarão. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em 03(três) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito. 

Jaguarão, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

Rogério Lemos Cruz              GHB Gestão de Pessoas e Estágios Ltda.                

Prefeito Municipal em Exercício                                                                 empresa 

 

 

 

 

Lúcia Carvalho de Oliveira 

Secretária  da Administração 

 

Assinatura:     

Testemunha:  ________________________________________________________ 

Assinatura:     

Testemunha:       _________________________ 
JMG 

 

Este Contrato foi examinada e aprovada 

por esta Procuradoria Jurídica. 

 

Em / / . 

 

 

Procurador Jurídico 
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