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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2020 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 

 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 83.028.415/0001-09, neste ato 

representado pelo Secretário de Administração e Fazenda, Senhor ELISEU BOHN, delegado como 

ordenador de despesas da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Mondaí, conforme Decreto 

Municipal nº 5.288 de 02/01/2020, no uso de suas prerrogativas legais, torna público, para 

conhecimento dos interessados que lavra o presente Termo de Dispensa para a contratação dos 

serviços constantes no item 04 – OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal expressos no 

presente. 

 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

 

a)  Município de MONDAÍ – CNPJ: 83.028.415/0001-09. 

 

1.2.1. Os serviços objeto do presente Termo serão executados para a Secretaria Municipal de 

Administração e Fazenda. 

 

1.3. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

anexos: 

 

Anexo I:  Termo de Solicitação; 

Anexo II:  Documentos de habilitação; e 

Anexo III: Orçamentos valor de mercado. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

2.1. O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/93 e alterações, que dispõe:  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez. 
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3. JUSTIFICATIVAS: 

 

3.1. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Buscar através de mecanismos eletrônicos o 

acompanhamento de toda a legislação municipal, mediante a disponibilização de todos os 

documentos em seu formato original (digitalizado) e em forma de texto digitado, com manutenção 

mensal da Seção de Legislação (Decretos Municipais, Leis Municipais, Lei Orgânica Municipal (em 

vigor e revogadas), Emendas à LOM); Disponibilização de todos os documentos em seu formato 

original (digitalizado); Disponibilização de todos os documentos em forma de texto digitado;  

Preparação minuciosa dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação para todos os diplomas 

legais (Cfe. Lei Complementar Federal nº 095/98); Lincagem entre as remissões efetuadas dentro da 

referida legislação; Lincagem/interligação da legislação do Município com a base jurídica federal e 

estadual contida nos sites do Planalto Federal e Assembléia Legislativa; Disponibilização de um 

índice junto ao diploma legal acessado, contendo todos os diplomas legais diretamente relacionados 

com o mesmo; Criação de notas em meio à legislação municipal alertando o usuário para aspectos a 

serem levados em conta quando da interpretação/aplicação dos dispositivos, bem como a elaboração 

de lembretes que recomendam a consulta a outro(s) dispositivo(s) pertinente(s) ao assunto que está 

sendo pesquisado num dado momento; Organização de um índice geral (ementário) dividindo-se por 

ano e assunto; Disponibilização do recurso de busca, oferecendo ao usuário as seguintes 

possibilidades de filtros: por nº de Diploma, por palavra(s), por ano(s); por tipo(s); Possibilidade de 

extrair o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original, texto (.doc) ou (.pdf); Recursos de acesso às redes 

sociais (twitter, facebook, G+ e whatsApp), possibilitando que o usuário compartilhe, curta e poste as 

Leis à partir do diploma legal acessado; SEGUIR Município: todos os cidadãos podem se cadastrar 

para receber notificações quando da criação ou modificação de alguma lei no município;  

Disponibilização para a prefeitura de Login e senha da PESQUISA NACIONAL: Através desta 

ferramenta é possível localizar com termos específicos as leis de todos os municípios cadastrados no 

banco de dados da CESPRO a nível nacional. Atualização e implementação na base de dados 

aprovados pelo prazo de 12 (doze) meses, com periodicidade de, no máximo, 48 (quarenta e oito) 

horas, após o recebimento dos novos diplomas legais. 

 

3.2. ESCOLHA DO FORNECEDOR: Considerando a necessidade de facilitar os mecanismos 

de busca e principalmente de disponibilização e manutenção mensal da seção de legislação em site, 

dos decretos municipais, leis municipais, lei orgânica municipal (em vigor e revogados) emendas a 

LOM, com buscas integradas, atreladas a alterações já efetuadas no arcabouço da legislação 

municipal, a empresa CESPRO – PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA dispõe de uma 

plataforma para consulta via celular, tablet ou outra plataforma eletrônica com recursos de acesso as 

redes sociais (twitter, facebook, G+ e WhatsApp), possibilitando que o usuário compartilhe, curta e 

poste as leis a partir do diploma legal acessado de todas as legislações do Município de Mondaí/SC. 
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3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor ajustado para a prestação dos serviços 

supramencionado condiz com o praticado no mercado regional, conforme valores praticados pela 

fornecedora com outros Municípios, que passamos a juntar aos Autos. 

 

 

4. OBJETO: Execução de serviços técnicos profissionais de manutenção e atualização da 

seção de legislação do site da Prefeitura Municipal de Mondaí/SC, para período de 12 (doze) meses. 

 

4.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

4.1.1. Os serviços de confecção deverão ser iniciados a partir da homologação do presente 

procedimento, com duração de 12 (doze) meses.  

 

 

5. CONTRATADA: 

 

5.1. CESPRO – PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, 

inscrito no CNPJ sob o nº 17.875.435/0001-82, com sede a Rua Lucas de Oliveira, 49, sala 602, 

Bairro Centro, Novo Hamburgo RS. 

 

5.2. REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA BERNDT, brasileira, natural de Novo 

Hamburgo/RS, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 06/01/1986, empresária, 

residente e domiciliada em Novo Hamburgo/RS, a Rua Valença, nº 330, Bairro São Jorge, CEP: 

93.537-310, portadora da cédula de identidade RG nº 4092565243, emitida pela SJS/II RS e inscrita 

no CPF/MF sob o n. 006.795.020-50. 

 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

6.1. O valor total contratado é de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) a ser paga em 

12 (doze) parcelas de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), que deverão ser pagas mensalmente a partir 

da assinatura do contrato. 

 

6.2. As despesas decorrentes deste procedimento serão pagas de acordo com o número de 

parcelas, com vencimento em até dez dias úteis no mês subsequente ao da respectiva parcela. 

 

6.3. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista 

para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será monetariamente atualizado, a 
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partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para 

a atualização de obrigações tributárias do município de MONDAÍ, vigente na data de seu pagamento. 

 

6.4. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização do mesmo. 

 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária do exercício de 2020 e subsequente: 

 

Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ 

Órgão: 03 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO 

Unidade: 01 – Assessoria de Planejamento e Orçamento 

Proj./Ativ.: 2.008 – Planejamento e Desenvolvimento Econômico – Cód. Red.: (20). 

Modalidade de Aplicações: 3.3.90 – Aplicações Diretas – 39.90 – Serv. De Publicidade Legal 

 

 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

8.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

 

8.1.1. Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IGP-DI – Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de realização 

do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei 

Federal nº 10.192/01. 

 

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: 

 

8.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do fornecimento do produto/equipamento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de conseqüências 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. 
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9.  FORO: 

 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de 

composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de Dispensa, 

independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de MONDAÍ/SC. 

 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

10.1. Aplica-se a este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93 – Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências; 

e) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 – Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção; e, 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

11. DELIBERAÇÃO: 

 

11.1. Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se 

o presente Termo de Dispensa de Licitação, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante 

e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações designados pela Portaria nº. 305/2020, 

encaminhe-se à Autoridade Competente para que produzam seus efeitos legais. 

 

Mondaí/SC, em 27 de julho de 2020. 

 

 

 

MARCOS FELIPE DA SILVA 

Secretário Municipal de Planejamento, Economia e Gestão 
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2.2. Comissão Permanente de Licitações:  

   

   

   

 

 

 

Sidnei Rodrigues Fábio Junior Blank Rejane A. Markoski 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 702.703.179-53  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 

 

I - OBJETO 

1.1. Execução de serviços técnicos profissionais de manutenção e atualização da seção de 

legislação do site da Prefeitura Municipal de Mondaí/SC, para período de 12 (doze) meses. 

 

II - ENCAMINHAMENTO 

Exmo. Senhor Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Mondaí, 

 

Encaminhamos a Vossa Excelência para ratificação o Processo de Dispensa de Licitação nº 

016/2020, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de 

Ratificação do Processo. 

 

Mondaí (SC), 27 de julho de 2020. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

 

  

Sidnei Rodrigues Fábio Junior Blank Rejane A. Markoski 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 702.703.179-53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Rua Laju, nº 420 – Centro – Mondaí (SC) 

CEP 89893-000 – CNPJ-MF 83.028.415/0001-09 

Telefone: (49) 3674-3100 – e-mail: compras@mondai.sc.gov.br e compras1@mondai.sc.gov.br 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Tendo em vista a necessidade de execução de serviços técnicos profissionais de manutenção e 

atualização da seção de legislação do site da Prefeitura Municipal de Mondaí/SC, para período de 12 

(doze) meses e, considerando o parecer jurídico favorável, RATIFICO a presente Dispensa de 

Licitação, nos termos e condições constantes dos autos. 

 

Publique-se a presente decisão. 

 

 

Mondaí (SC), 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

ELISEU BOHN 

Secretário de Administração e Fazenda 

Ordenador de Despesas 
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MINUTA DO CONTRATO Nº ...../2020. 

 

Processo Licitatório nº 055/2020 

Dispensa de Licitação nº 016/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONDAÍ E A EMPRESA 

CESPRO – PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 

 

 

O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Av. 

Laju, 420, nesta cidade de Mondaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

83.028.415/0001-09, neste ato representado pelo ..................., Senhor ....................., delegado como 

ordenador de despesas da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Mondaí, conforme Decreto 

Municipal nº 5.288 de 02/01/2020, e de outro lado a Empresa ........................, pessoa jurídica de 

Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº ...................., com sede a Rua ..............., Bairro .........., 

CEP: ..........., cidade de ..............., neste ato representada pelo (a) sócio (a) Sr.(a). ..............., 

brasileiro (a), natural de .................., ............., nascido (a) em .................., empresário (a), residente e 

domiciliado (a) em ...................., a Rua ............, Bairro .............., CEP: ................, portador da cédula 

de identidade RG nº ..................., emitida pela .......... e inscrito no CPF/MF sob o n. ..................., 

doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 

Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, consolidada, e legislação pertinente, pelos termos 

e cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

FUNDAMENTO: Processo Licitatório nº 055/2020, constituindo-se documentos vinculados a este 

Contrato, dele fazendo parte integral, todos os documentos que integram a Dispensa de Licitação nº 

016/2020, com base no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, da qual este contrato é integrante.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para execução de serviços 

técnicos profissionais de manutenção e atualização da seção de legislação do site da Prefeitura 

Municipal de Mondaí/SC, para período de 12 (doze) meses, tudo conforme as especificações 

constantes dos parágrafos desta Cláusula. 

Parágrafo primeiro:  

 Manutenção mensal da Seção de Legislação (Decretos Municipais, Leis Municipais, Lei 

Orgânica Municipal (em vigor e revogadas), Emendas à LOM); 

 Disponibilização de todos os documentos em seu formato original (digitalizado); 

 Disponibilização de todos os documentos em forma de texto digitado; 
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 Preparação minuciosa dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação para todos os 

diplomas legais (Cfe. Lei Complementar Federal nº 095/98); 

 Lincagem entre as remissões efetuadas dentro da referida legislação; 

 Lincagem/interligação da legislação do Município com a base jurídica federal e estadual 

contida nos sites do Planalto Federal e Assembléia Legislativa; 

 Disponibilização de um índice junto ao diploma legal acessado, contendo todos os diplomas 

legais diretamente relacionados com o mesmo; 

 Criação de notas em meio à legislação municipal alertando o usuário para aspectos a serem 

levados em conta quando da interpretação/aplicação dos dispositivos, bem como a elaboração 

de lembretes que recomendam a consulta a outro(s) dispositivo(s) pertinente(s) ao assunto 

que está sendo pesquisado num dado momento; 

 Organização de um índice geral (ementário) dividindo-se por ano e assunto; 

 Disponibilização do recurso de busca, oferecendo ao usuário as seguintes possibilidades de 

filtros: por nº de Diploma, por palavra(s), por ano(s); por tipo(s); 

 Possibilidade de extrair o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original, texto (.doc) ou (.pdf); 

 Recursos de acesso às redes sociais (twitter, facebook, G+ e whatsApp), possibilitando que o 

usuário compartilhe, curta e poste as Leis à partir do diploma legal acessado; 

 SEGUIR Município: todos os cidadãos podem se cadastrar para receber notificações quando 

da criação ou modificação de alguma lei no município; 

 Disponibilização para a prefeitura de Login e senha da PESQUISA NACIONAL: Através 

desta ferramenta é possível localizar com termos específicos as leis de todos os municípios 

cadastrados no banco de dados da CESPRO a nível nacional. 

 Atualização e implementação na base de dados aprovados pelo prazo de 12 (doze) meses, 

com periodicidade de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento dos novos 

diplomas legais. 

Parágrafo Segundo:  

 Disponibilização de relatório (em forma de livro) com apontamentos de impropriedades, 

vícios formais e até mesmo eventuais erros graves que sejam detectados nos diplomas legais 

do Município; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

O preço e a forma de pagamento dos serviços ora contratados ficam assim discriminados: 

 a) O objeto do presente contrato importa na sua totalidade em R$ 2.640,00 (dois mil 

seiscentos e quarenta reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), 

que deverão ser pagas mensalmente a partir da assinatura do contrato. 

 b) As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes recursos do 

orçamento do MUNICÍPIO DE MONDAÍ, para o exercício de 2019 e subsequente:  

Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ 

Órgão: 03 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO 
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Unidade: 01 – Assessoria de Planejamento e Orçamento 

Proj./Ativ.: 2.008 – Planejamento e Desenvolvimento Econômico – Cód. Red.: (20). 

Modalidade de Aplicações: 3.3.90 – Aplicações Diretas – 39.90 – Serv. De Publicidade Legal 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

Na hipótese de inexecução do Contrato, ainda que de forma parcial, ficará a CONTRATADA 

sujeita às penalidades abaixo estatuídas, garantido o direito de ampla defesa e do contraditório: 

 a) advertência: caso verifique-se a falta de presteza, eficiência ou descumprimento dos prazos 

neste instrumento previstos. 

 b) multa: no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato; 

 c) suspensão do direito de firmar contratos com a CONTRATANTE: na hipótese de 

reiterado descumprimento das obrigações assumidas, pena esta que vigerá pelo prazo de 12 meses; 

 d) declaração de inidoneidade para participar de licitação promovida pela 

CONTRATANTE: caso recuse-se, sem motivo justo, à prestação dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato caso verifique-se a ocorrência de alguma 

das hipóteses elencadas nos artigos 77 a 79 da Lei federal n° 8.666/1993, alterada posteriormente 

pelas Leis n°. 8.883/1994; 9.032/1995 e 9.648/1998. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA poderá rescindir o pacto ora firmado, na hipótese de atraso 

superior a 30 (trinta) dias pela CONTRATANTE, dos pagamentos devidos. 

Parágrafo Segundo. Este Contrato será rescindido, também, de forma automática, nas hipóteses de 

suspensão do direito de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas nas alíneas "c" e "d" da 

Cláusula Terceira. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Os serviços constantes nos parágrafos I e II da Cláusula Primeira serão entregues no prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias e após a entrega, todas as novas legislações municipais editadas serão 

inseridas e consolidadas pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE após o recebimento dos serviços objeto deste contrato obriga-se a analisar e 

avaliar os itens constantes nos parágrafos I e II e estando de acordo com os apontamentos constantes 

no relatório, bem como com os decretos revogados tacitamente e consideradas com vigência 

esgotada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, no primeiro ano de execução dos contratos, exceto 

na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inc. II, art. 65, da Lei Federal nº 

8.666/1993, consolidada. 
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CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE VALIDADE DESTE PACTO 

O prazo de validade deste Contrato expirar-se-á com a entrega dos serviços à CONTRATANTE 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Durante o prazo de duração do contrato, a CONTRATANTE designa o Senhor .......................,  para 

acompanhar e fiscalizar a execução contratual, o qual deverá receber o objeto solicitado, mediante 

competente atestado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/1993, consolidada, e dos Princípios 

Gerais do Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mondaí/SC para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

Contrato, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição 

Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/98. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 

sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

Mondaí (SC), 31 de julho de 2020. 

 

 

MUNICÍPIO DE MONDAÍ 

CONTRATANTE 

CNPJ/MF Nº 83.028.415/0001-09 

 EMPRESA ............................... 

CONTRATADA 

CNPJ/MF Nº ............................................ 

 

 

 

NOME: .................................... 

Testemunha 

CPF N° ........................ 

 NOME: ............................................. 

Testemunha 

CPF N° ............................... 

 

 

 

NOME: ................................. 

Fiscal do Contrato 

CPF Nº. ....................................... 

 NOME: ................................... 

Advogado 

OAB/SC Nº ..................................... 

 


