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REF. PROCESSO LICITATORIO N. 12/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 12/2018 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. DO OBJETO 
Tem-se por objeto desta inexigibilidade de licitação, a contratação direta do Doutor Ismael 
Francisco de Souza, para ministrar capacitação para conselheiros de direitos da criança e do 
adolescente, de acordo com os novos regulamentos do CONANDA (Resolução n. 137), bem 
como acerca de parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente à 
destinação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA). 
 
2. OBJETIVO GERAL 
Esta contratação tem como principal objetivo capacitar os conselheiros dos direitos da criança 
e do adolescente mediante a compreensão dos fundamentos, procedimentos e atribuições 
legais referentes à proteção integral de crianças e adolescentes no sistema de garantia de 
direitos, visando torna-los aptos para o exercício da função.  
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Além do objetivo geral, a contratação possui os seguintes objetivos específicos: identificar os 
fundamentos e princípios constitucionais e estatutários do Direito da Criança e do Adolescente; 
estudar as atribuições do Conselho de Direitos da criança e do Adolescente; contribuir no 
processo de organização e estruturação do Conselho de Direitos da criança e do Adolescente. 
 
4. PÚBLICO BENEFICIADO 
Conselheiros de direitos e demais profissionais. 
 
5. DA METODOLOGIA DE ENSINO 
As atividades ocorrerão em 5 (um) encontros mensais de 4 (quatro) horas cada – sendo 1 (um) 
encontro por mês durante 5 (cinco) meses, totalizando uma carga horária total de 20 (vinte) 
horas. Estão previstos nesta capacitação 5 (cinco) módulos, com especificações abaixo 
previstas: 
 

Módulos     Tema Ação 

Módulo I (em parcela 
entre os Município de 
Ascurra e Apiúna) 

Atribuições do CMDCA na 
política de atendimento a 
criança e adolescente. 

As Diretrizes da Política de Atendimento. 
As entidades de atendimentos: aspectos gerais e princípios 
aplicáveis. Registro das entidades. Obrigações das 
entidades. Fiscalização das entidades. 

Módulo II (em parcela 
entre os Município de 
Ascurra e Apiúna)     

Atuações do CMDCA na 
gestão do FIA. 

Gestão e Planejamento do Conselho de Direitos. Fundo da 
Infância e Adolescência (FIA). Captação de recursos. 
Destinação de recursos financeiros. Doação casada. 

Módulo III Plano de Ação e Aplicação. Plano de Ação do Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente. Plano de Aplicação do Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Módulo IV  Assessoria técnica nas dúvidas e acompanhamento das 
ações do CMDCA. 

Módulo V  Assessoria técnica nas dúvidas e acompanhamento das 
ações do CMDCA. 

CONTRATADO 

ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA 90885171934 

CNPJ n. 18.147.283/0001-64 

Rua 1301, 398, Centro, Balneário Camboriú (SC) 

CEP 88.330-795 
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6. CONSULTOR RESPONSÁVEL 
Ismael Francisco de Souza, inscrito no CPF n. 908.851.719-34, RG n. 3095958, Doutor em 
Direito – UNISC – Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal em Santa Catarina 
(PGSS/UFSC), Bacharel em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 
integrante do Grupo de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens 
vinculado ao Grupo de Pesquisas Políticas Públicas de Inclusão Social da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (GRUPECA/UNISC). Professor de Direito da Criança e do Adolescente e 
Sociologia do Direito no Departamento de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC). Foi consultor do Programa das Nações Unidas para desenvolvimento (PNUD) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Tem diversas publicações sobre Direitos de 
Crianças e Adolescentes e Políticas Públicas. Atua na formação e capacitação de Conselheiros 
de Direitos e Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente em diversos municípios 
brasileiros.  
Com o currículo Lattes completo disponível em: http://lattes.cnpq.br/1570170981195253 
 
7. RAZÃO DA ESCOLHA 
A escolha recaiu sobre este profissional tendo em vista que é inviável a competição através de 
licitação, tratando-se de serviço profissional especializado, de natureza singular e com notória 
especialização, com o fim de ministrar curso específico de importante relevância para as 
entidades anteriormente mencionadas. 
 
8. DO PREÇO/PAGAMENTO 
O valor total estimado a ser cobrado é de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), sendo R$ 
580,00 (quinhentos e oitenta reais) para cada encontro, estando inclusas todas as despesas 
inerentes ao contrato, incluindo encargos, impostos, materiais utilizados na formação, 
transporte e alimentação da equipe de trabalho. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) 
dias após a finalização de cada módulo da capacitação, mediante a apresentação de nota 
fiscal ao Setor de Compras e Licitações. 
 
9. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O local da prestação dos serviços ficará a encargo do Município, incluindo as despesas de 
aluguel, água, luz e alimentação dos participantes. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das seguintes 
Dotações Orçamentárias do exercício de 2018: 

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 
8 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
8 ASSISTENCIA SOCIAL 

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
110 DIVISÃO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 

2041 MANUT. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 

10000 Recursos Ordinários 
 
11. DA VIGÊNCIA E DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
O contrato terá validade até 31/12/2018. Apesar disso, os encontros serão mensais, com início 
previsto para março de 2018, em data ainda a ser agendada após a finalização da contratação. 
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12. DAS JUSTIFICATIVAS 
 
A justificativa legal para a realização desta capacitação é amparado pelo art. 88 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o qual prevê a necessidade de oferecer formação continuada aos 
profissionais que atuam no sistema de proteção à criança e ao adolescente. 
 
A contratação direta via inexigibilidade encontra respaldo nos art. 25, II c/c  art. 13, VI, ambos 
da Lei 8.666/93, uma vez que é inviável a competição por licitação tendo em vista a presença 
de três requisitos essenciais: a) ser o serviço de natureza técnica; b) natureza singular do 
objeto; c) notória especialização do palestrante, que será explanado a seguir. 
 
Quanto à natureza técnica do serviço, o art. 13 da Lei 8.666/93 define em seus incisos os 
serviços de natureza técnica, sendo que no inciso VI encontramos o treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal. Desta forma, a contratação de profissional para realizar cursos de 
treinamento e aperfeiçoamento no âmbito da Administração Pública pode ser caracterizada 
como serviços de natureza técnica, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União. 
 
Quanto à natureza singular do objeto, também resta comprovada, visto que a capacitação 
acarretará em formação técnica e jurídica adequada dos profissionais que atuam na área do 
Conselho da Criança e do Adolescente, especialmente quanto à destinação dos recursos do 
Fundo da Infância e Adolescência, o qual deve ser aplicado com rigor e cautela. 
 
Por fim, quanto à notória especialização do contratado, tem-se que o Dr. Ismael Francisco de 
Souza possui vasta formação e titulação na área em que estará ministrando a capacitação, 
conforme é possível consultar o seu Currículo Latte on-line, além de ter anexado ao processo 
diversos documentos comprobatórios de capacidade técnica (declarações e contratos de 
prestação de serviços). Desta forma, é notória e se encontra amplamente demonstrada a 
especialização do profissional e a sua capacidade, consubstanciada nos resultados obtidos ao 
longo de sua pesquisa, para desenvolver os projetos e atividades, objetos desta contratação. 
 
Ascurra, 22 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 12/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 
 
Tem-se por objeto deste termo de referência a contratação direta via inexigibilidade de licitação 
do Doutor Ismael Francisco de Souza – através de empresa em seu nome, para ministrar 
capacitação para conselheiros de direitos da criança e do adolescente, de acordo com os 
novos regulamentos do CONANDA (Resolução n. 137), bem como acerca de parecer do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente à destinação dos recursos do Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA). 
 
2. OBJETIVO GERAL 
 
Esta contratação tem como principal objetivo capacitar os conselheiros dos direitos da criança 
e do adolescente mediante a compreensão dos fundamentos, procedimentos e atribuições 
legais referentes à proteção integral de crianças e adolescentes no sistema de garantia de 
direitos, visando torna-los aptos para o exercício da função.  
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Além do objetivo geral, a contratação possui os seguintes objetivos específicos: identificar os 
fundamentos e princípios constitucionais e estatutários do Direito da Criança e do Adolescente; 
estudar as atribuições do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente; contribuir no 
processo de organização e estruturação do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
4. CONTRATADA 
 
Empresa: Ismael Francisco de Souza 90885171934, inscrito no CNPJ n.  18.147.283/0001-64, 
com sede à Rua 1301, 398, Centro, Balneário Camboriú (SC), CEP 88.330-795. 
 
5. CONSULTOR RESPONSÁVEL 
 
Ismael Francisco de Souza, inscrito no CPF n. 908.851.719-34, RG n. 3095958, Doutor em 
Direito – UNISC – Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal em Santa Catarina 
(PGSS/UFSC), Bacharel em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 
integrante do Grupo de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens 
vinculado ao Grupo de Pesquisas Políticas Públicas de Inclusão Social da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (GRUPECA/UNISC). Professor de Direito da Criança e do Adolescente e 
Sociologia do Direito no Departamento de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC). Foi consultor do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Tem diversas publicações sobre Direitos de 
Crianças e Adolescentes e Políticas Públicas. Atua na formação e capacitação de Conselheiros 
de Direitos e Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente em diversos municípios 
brasileiros.  
Com o currículo Lattes completo disponível em: http://lattes.cnpq.br/1570170981195253 
 
6. PÚBLICO BENEFICIADO 
 
Conselheiros de direitos da criança e adolescentes e demais profissionais. 
 
7. DA METODOLOGIA DE ENSINO 
 
As atividades ocorrerão em 5 (um) encontros mensais de 4 (quatro) horas cada – sendo 1 (um) 
encontro por mês durante 5 (cinco) meses, totalizando uma carga horária total de 20 (vinte) 
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horas. Estão previstos nesta capacitação 5 (cinco) módulos, com especificações abaixo 
previstas: 
 

Módulos     Tema Ação 

Módulo I (em parcela 
entre os Município de 
Ascurra e Apiúna) 

Atribuições do CMDCA na 
política de atendimento a 
criança e adolescente. 

As Diretrizes da Política de Atendimento. 
As entidades de atendimentos: aspectos gerais e princípios 
aplicáveis. Registro das entidades. Obrigações das 
entidades. Fiscalização das entidades. 

Módulo II (em parcela 
entre os Município de 
Ascurra e Apiúna)     

Atuações do CMDCA na 
gestão do FIA. 

Gestão e Planejamento do Conselho de Direitos. Fundo da 
Infância e Adolescência (FIA). Captação de recursos. 
Destinação de recursos financeiros. Doação casada. 

Módulo III Plano de Ação e Aplicação. Plano de Ação do Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente. Plano de Aplicação do Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Módulo IV  Assessoria técnica nas dúvidas e acompanhamento das 
ações do CMDCA. 

Módulo V  Assessoria técnica nas dúvidas e acompanhamento das 
ações do CMDCA. 

 
8. JUSTIFICATIVA 
 
A justificativa legal para a realização desta capacitação é amparada pelo art. 88 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), o qual prevê a necessidade de oferecer formação 
continuada aos profissionais que atuam no sistema de proteção à criança e ao adolescente. 
 
A contratação direta via inexigibilidade encontra respaldo nos art. 25, II c/c art. 13, VI, ambos 
da Lei 8.666/93, uma vez que é inviável a competição por licitação tendo em vista a presença 
de três requisitos essenciais: a) ser o serviço de natureza técnica; b) natureza singular do 
objeto; c) notória especialização do palestrante, que serão explanados a seguir. 
 
Quanto à natureza técnica do serviço, o art. 13 da Lei 8.666/93 define em seus incisos os 
serviços de natureza técnica, sendo que no inciso VI encontramos o treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal. Desta forma, a contratação de profissional para realizar cursos de 
treinamento e aperfeiçoamento no âmbito da Administração Pública pode ser caracterizada 
como serviços de natureza técnica, estando de acordo com entendimento do Tribunal de 
Contas da União. 
 
Quanto à natureza singular do objeto, também resta comprovada, visto que a capacitação 
acarretará em formação técnica e jurídica adequada dos profissionais que atuam na área do 
Conselho da Criança e do Adolescente, especialmente quanto à destinação dos recursos do 
Fundo da Infância e Adolescência, o qual deve ser aplicado com rigor e cautela. 
 
Por fim, quanto à notória especialização do contratado, tem-se que o Dr. Ismael Francisco de 
Souza possui vasta formação e titulação na área em que estará ministrando a capacitação, 
conforme é possível consultar o seu Currículo Latte on-line, além de ter anexado ao processo 
diversos documentos comprobatórios de capacidade técnica (declarações e contratos de 
prestação de serviços). Desta forma, é notória e se encontra amplamente demonstrada a 
especialização do profissional e a sua capacidade, consubstanciada nos resultados obtidos ao 
longo de sua pesquisa, para desenvolver os projetos e atividades, objetos desta contratação. 
 
9. VALOR E DO PAGAMENTO 
 
O valor total estimado a ser cobrado é de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), sendo R$ 
580,00 (quinhentos e oitenta reais) para cada encontro, estando inclusas todas as despesas 
inerentes ao contrato, incluindo encargos, impostos, materiais utilizados na formação, 
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transporte e alimentação da equipe de trabalho. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) 
dias após a finalização de cada módulo da capacitação, mediante a apresentação de nota 
fiscal ao Setor de Compras e Licitações. 
 
10. DA VIGÊNCIA E DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
O contrato terá validade até 31/12/2018. Apesar disso, os encontros serão mensais, com início 
previsto para março de 2018, em data ainda a ser agendada após a finalização da contratação. 
 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do 
exercício de 2018: 

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 
8 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
8 ASSISTENCIA SOCIAL 

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
110 DIVISÃO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 

2041 MANUT. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 

10000 Recursos Ordinários 
 
Ascurra, 22 de fevereiro de 2018.  
 
 
 

__________________________________ 
JANINE DALPIAZ 

PRESIDENTE DO CMDCA 
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ANEXO II 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 12/2018 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ / 2018 
 
 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ASCURRA, com endereço na Rua 
Benjamin Constant, 221 – ASCURRA (SC), inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.772.0001-61, 
neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa ISMAEL FRANCISCO 
DE SOUZA 90885171934, com sede na Rua 1301, 398, Centro, Balneário Camboriú (SC), 
CEP 88.330-795, inscrita no CNPJ sob n. 18.147.283/0001-64, neste ato representada por seu 
representante legal, Senhor ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório n.º 12/2018, 
homologado em __/__/____,mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei  Nº 8666 de  
21/06/1993 e alterações posteriores, Lei 10.520 e Lei complementar 123/2006 mediante o 
estabelecimento das seguintes cláusulas:                                                      
                                                                             
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços especializados para ministrar 
capacitação para conselheiros de direitos da criança e do adolescente, de acordo com os 
novos regulamentos do CONANDA (Resolução n. 137), bem como acerca de parecer do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente à destinação dos recursos do Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA), conforme informações previstas na Inexigibilidade de 
Licitação de n. 12/2018. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 
 
2.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços conforme descrito nas propostas ofertadas 
para o processo de inexigibilidade de licitação n. 12/2018. 
2.2 As atividades ocorrerão em encontros mensais de 4 (quatro) horas cada, totalizando uma 
carga horária total de 20 (vinte) horas. Estão previstos nesta capacitação 5 (cinco) módulos, 
com especificações abaixo previstas: 
 

Módulos     Tema Ação 

Módulo I (em parcela 
entre os Município de 
Ascurra e Apiúna) 

Atribuições do CMDCA na 
política de atendimento a 
criança e adolescente. 

As Diretrizes da Política de Atendimento. 
As entidades de atendimentos: aspectos gerais e princípios 
aplicáveis. Registro das entidades. Obrigações das 
entidades. Fiscalização das entidades. 

Módulo II (em parcela 
entre os Município de 
Ascurra e Apiúna)     

Atuações do CMDCA na 
gestão do FIA. 

Gestão e Planejamento do Conselho de Direitos. Fundo da 
Infância e Adolescência (FIA). Captação de recursos. 
Destinação de recursos financeiros. Doação casada. 

Módulo III Plano de Ação e Aplicação. Plano de Ação do Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente. Plano de Aplicação do Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Módulo IV  Assessoria técnica nas dúvidas e acompanhamento das 
ações do CMDCA. 

Módulo V  Assessoria técnica nas dúvidas e acompanhamento das 
ações do CMDCA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO 
 
3.1 O valor total estimado a ser cobrado é de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 
estando inclusas todas as despesas inerentes ao contrato, incluindo encargos, impostos, 
materiais utilizados na formação, transporte e alimentação da equipe de trabalho.  
3.2 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a finalização da capacitação, 
mediante a apresentação de nota fiscal ao Setor de Compras e Licitações. 
3.3 Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos todos os custos 
diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira 
deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida. 
3.4 O local da prestação dos serviços ficará a encargo do Município, incluindo as despesas de 
aluguel, água, luz e alimentação dos participantes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato, para o exercício de 2018, está prevista nas 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

8 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
8 ASSISTENCIA SOCIAL 

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
110 DIVISÃO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 

2041 MANUT. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 

10000 Recursos Ordinários 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Ocorrendo desequilíbrio econômico financeiro do contrato, o comprador 
poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do artigo 65, inciso II, letra d, da Lei 
Federal n°. 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso da 
contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA - O presente instrumento terá vigência até 31/12/2018, contados da data 
em que for firmado, e encerrando-se com a entrega e o pagamento total dos serviços deste 
contrato, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, 
notificação judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA NONA - Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito à 
contratada indenização de qualquer espécie quando: 
 

1. Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a parte 
inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 

2. À parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do contratante; 

3. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93 
4. Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São responsáveis pela execução deste Contrato pelo Contratante o 
Senhor Lairton Antonio Possamai  e pelo contratado o Senhor Ismael Francisco de Souza. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente contrato está vinculado ao Edital de 
Inexigibilidade de Licitação n°. 12/2018 a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, Lei 10.520 e Lei Complementar 123/2006. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da comarca de Ascurra - SC, como 
competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com 
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renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E por estarem assim 
ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 
 
Ascurra,  
 

_____________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

_____________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 

________________________            ___________________________ 
 
 


