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  Prefeitura do Município de Mafra  

    ESTADO DE SANTA CATARINA 

Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº1386 – Centro II Alto de Mafra- Fone: (47)3641-4000 
CNPJ: 83.102.509/0001-72 -  www.mafra.sc.gov.br 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020 

 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS INTERESSADAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 

 
O Município de Mafra, Estado de Santa Catarina, através da Comissão de Credenciamento da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, instituída através da Portaria nº 063/2020 de 

10.02.2020, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo para 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E  

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, através da 

Secretaria Municipal da Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, relacionados no anexo I 

deste edital, e estará recebendo no período de 17/02/2020 a 17/02/2025, no Departamento de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Mafra, sito à Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386, 

Centro II Alto de Mafra, nesta cidade de Mafra/SC, o envelope contendo a documentação, para 

a seleção dos interessados em CREDENCIAMENTO, nas condições fixadas neste Edital e de 

acordo com os termos e condições definidas pela Lei Municipal n.º 4.445/2019, de 20 de 

novembro de 2019 – Programa Minha Rua Pavimentada, por meio de parceria entre a 

comunidade e o Poder Público Municipal de Mafra SC. 

I. Os Envelopes deverão ser entregues e protocolados no Setor de Licitação, no endereço acima 
citado, no horário de expediente normal da PREFEITURA, das 08h00min às 12h00min e às 
13h30min as 17h00min.  
II. O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados na internet no site 
www.mafra.sc.gov.br . 

III. Podem participar do presente certame os interessados que atuem no ramo pertinente e 
compatível com o objeto descrito na Cláusula Primeira.  
IV. Encontram-se impedidos de participar os interessados que estejam incursos nas sanções 
previstas nos incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.  
 

 
1- DO OBJETO  

As empresas interessadas deverão prestar atividades de execução de empreitada global, 

de serviços de mão de obra de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica ou com lajotas com 

ou sem passeio, a depender da análise previa quanto ao relevo, infraestrutura existente e 

utilização da via, com fornecimento de materiais, conforme projeto aprovado pela 

municipalidade. 

 

 

 

http://www.mafra.sc.gov.br/
http://www.mafra.sc.gov.br/
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1.1 Os valores unitários praticados pelas empresas deverão ser iguais ou menores aos 

valores máximos praticados pela Municipalidade, cujos valores unitários dos insumos 

compõem as composições, serão atualizados conforme tabela SINAPI/SC, SICRO ou por preços 

da região. 

 

1.2 As empresas Credenciadas só poderão realizar as atividades dentro do Programa Minha 

Rua Pavimentada, nas ruas cujo pedido dos moradores tenha sido previamente inscrito e 

aprovado pela Municipalidade. 

 

1.3  As atividades devem ser colocadas à disposição dos moradores/proprietários de imóveis 

dos logradouros à rua aprovada, com funcionários habilitados, manutenção de máquinas e 

combustível, encargos sociais, sem qualquer tipo de ônus a CREDENCIANTE. 

 

1.4 Os moradores/proprietários de imóveis dos logradouros poderão escolher entre as 

empresas credenciadas, a que desejarem para realizar as atividades junto à rua aprovada, sem 

qualquer interferência do município Credenciante. 

 

2 –  CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

I – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se houver, devidamente 

registrado na Junta Comercial e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por 

ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, 

no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou decreto de 

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

em vigor. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a atividade 

que autorize a realização dos serviços exigidos no objeto deste edital. 

II - Solicitação de Credenciamento (conformo modelo do anexo I). 

III – Alvará de Localização do estabelecimento em vigor. 

IV – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), conforme 

Instrução Normativa da RFB n.º 748, de junho de 2007. 
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V – Certificado de Registro do Responsável Técnico junto ao CREA/SC (Pessoa física e jurídica) ou 

Certidão de Registro de Regularidade da empresa junto ao CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

2.2 HABILITAÇÃO FISCAL: 

I – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor. 

II – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 

III – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária 

do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. Obs: As certidões 

que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 06 

(seis) meses. 

IV – Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em vigor, 

demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V – Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situação 

regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei. 

VI – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei n.º 5.454, de 1º de maio de 1943. CNDT 

2.3 PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRA, A CREDENCIADA DEVERÁ 

APRESENTAR: 

2.3.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do 

documento. 

2.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação 

das seguintes fórmulas, mediante apresentação de laudo técnico assinado pelo contador 

responsável: 

2.3.3. Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 

 

 

        ILC = AC > 1,0 

Onde:  

ILC = índice de liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 
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                 PC  PC = Passivo Circulante 

> = maior ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um 

vírgula zero); 

2.3.4. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 

 

 

GE  = PC + ELP  ≤ 1,0 

              AT 

Onde:  

GE = Grau de Endividamento 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 

ELC = Exigível à longo prazo 

≤ = menor ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um 

vírgula zero); 

2.4 DECLARAÇÕES: 

I – Declaração do licitante, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, assinada pelo representante legal da empresa. 

II – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 

(conforme modelo do Anexo III), assinada pelo representante legal da empresa. 

III – Declaração de que aceita as condições do Edital (conforme modelo do Anexo IV), assinada 

pelo representante legal da empresa. 

2.5 – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 

a) indicação das atividades que se propõe a realizar; 

b) capacidade máxima de atendimento. 

2.6 – Os documentos expedidos pela Internet não necessitam de autenticação. Entretanto, 

estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade por meio de consulta no site. 

2.7 – Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados 

por tabelião ou servidor municipal. 

2.7.1 – A autenticação feita por servidor municipal somente será realizada mediante a 

apresentação do original. 
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2.8 – As informações relativas à habilitação são de inteira responsabilidade do informante, sob 

pena de responsabilidade cível e criminal. 

3 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

3.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Mafra/SC, Avenida 

Prefeito Frederico Heyse, 1386, Centro II Alto de Mafra, nesta ou pelo telefone (47)3641-4020. 

3.2 – A prestação de serviços regulamentada neste edital e seus anexos reger-se-á pelo disposto 

na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal n.º 4.445/2019, de 20 de novembro 

de 2019. 

3.3 – Depois de efetuado o credenciamento, a Administração convocará a credenciada no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, para assinar ao Termo de Credenciamento. 

A prestação dos serviços objeto deste Edital, somente poderá ser iniciada após a assinatura do 

Termo de Credenciamento. 

3.4 – O Termo de Credenciamento vigorará pelo período de 12 meses contadas da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses. Para que 

ocorra essa prorrogação a CREDENCIADA deverá apresentar novamente a documentação exigida 

neste edital antes do término da vigência do Termo de Credenciamento, ou seja, a cada período 

de 12 meses. 

3.5 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 

desacordo com o pactuado acarretará, à CREDENCIADA, as penalidades previstas na Lei n.º 

8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de 

multa, disciplinadas na minuta do Termo de Credenciamento. 

3.6 Os servidores Municipais, assim considerados aqueles do art. 84, caput e §1º, da Lei n.º 

8.666/93, estão impedidos de participar deste credenciamento. 

3.7 - A Administração poderá revogar o Edital de Credenciamento por interesse público, 

devendo anulá-lo por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 

3.8 - Os interessados ao credenciar-se deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes 

deste Edital e seus anexos, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo do integral cumprimento das obrigações assumidas mediante assinatura do Termo 

de Credenciamento. 

3.9 - A solicitação de credenciamento pela interessada a apresentação de documentos, bem 

como a assinatura do Termo de Credenciamento, implica na aceitação deste edital, bem como 
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das normas legais que regem a matéria ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta 

licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação devido a erro ou má interpretação da 

parte licitante. 

3.10 - A CREDENCIADA receberá os valores, sobre as atividades executadas, diretamente dos 

moradores/proprietários de imóveis dos respectivos logradouros, conforme estabelecido na Lei 

Municipal n.º 4.445/2019, de 20 de novembro de 2019, salvo o valor correspondente ao 

Município, que figurará como participante, relativamente aos cruzamentos da obra com 

logradouros públicos, assim como quando beneficiar outros bens imóveis pertencentes ao 

patrimônio municipal.  

3.11 - Referente aos proprietários dos imóveis dos respectivos logradouros situados nas áreas 

que diretamente receberem benefícios decorrentes das obras e serviços que não aderiram ao 

Programa de Pavimentação Comunitária, o Município fica responsável pelo pagamento do 

respectivo valor, que posteriormente será cobrado nos termos e condições fixados no Edital de 

Contribuição de Melhoria. 

3.12 – O processo de descredenciamento poderá ser da própria credenciada ou Município de 

Mafra, devendo ser adotadas as seguintes medidas: 

a) Suspensão imediata do encaminhamento de serviços ao profissional ou entidade; 

b) publicação da decisão; 

c) exclusão do credenciamento nos controles. 

3.13 - Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte do 

Município de Mafra, bem como nos casos de débitos, devendo ser cumpridos à proposta de 

descredenciamento. 

3.14 - Havendo necessidade de preservar o interesse da Administração, a suspensão imediata de 

encaminhamento de procedimentos poderá ocorrer concomitantemente à proposta de 

descredenciamento. 

3.15 - O desempenho das empresas credenciadas deverá ser controlado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, abordando-se os aspectos 

quantitativos e qualitativos. 

3.16 - Fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Solicitação de Credenciamento 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Idoneidade 
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ANEXO III – Modelo de Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, CF) 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de que aceita as condições do edital 

ANEXO V – Modelo de Minuta do Termo de Credenciamento 
 

 

 

 

Mafra, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

__________________________ 
MUNICÍPIO DE MAFRA 

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

ANEXO I 

 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL/NOME 

CNPJ/MF 

ENDEREÇO 

CIDADE/UF 

ENDEREÇO ONDE OS SERVIÇOS SERÃO OFERECIDOS 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

ATIVIDADES QUE SE PROPOE A REALIZAR 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                         __________________________                              

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

Vem requerer o CREDENCIAMENTO, para a prestação dos serviços constantes no Edital de 

Credenciamento 001/2020, para o qual anexamos os documentos solicitados no referido 

edital. 

Nestes termos 

P. Deferimento 

Localidade e Data 

Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

 

ANEXO II 

 

À 

Comissão de Licitação do Município de Mafra/SC 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

A empresa... estabelecida ... inscrita no CNPJ sob o n.º ..., através de ser Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas de lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

______, em ____________de ___________2020. 

 

Assinatura do representante legal. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

 

ANEXO III 

 

À 

Comissão de Licitação do Município de Mafra/SC 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

A empresa... estabelecida ... inscrita no CNPJ sob o n.º ..., declara para os fins de direito, na 

qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Edital de 

Credenciamento n.º 001/2020, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16(dezesseis) anos em 

qualquer trabalhos,  salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

______, em ____________de ___________2020. 

 

Assinatura do representante legal. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

 

ANEXO IV 

 

À 

Comissão de Licitação Município de Mafra/SC 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS CONDIÇÕES 

 

A empresa... estabelecida ... inscrita no CNPJ sob o n.º ..., através de ser Diretor ou Responsável 

Legal, declara, que aceita prestar os serviços constantes no objeto do edital de Credenciamento 

n.º 0027/2020, concordando com as condições e preços pré-estabelecidos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

______, em ____________de ___________2020. 

 

 

Assinatura do representante legal. 
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ANEXO V 

 
 

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº.0xx/2020 
PROCESSO Nº. 027/2020 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2020 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAFRA E A EMPRESA 
____________________ 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MAFRA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 
na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386, Centro II Alto de Mafra, em Mafra - SC, inscrita no CNPJ 
sob nº 83.102.509/0001-72, ora em diante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato, 
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, em pleno exercício de seu 
mandato e funções.  
CONTRATADA: _____________________________ pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 
Rua ______________________________________, na cidade de 
__________________________________,CEP____________,  
inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________, representada pelo 
seu_______________, Sr.. ________________________________,____._____.____, portador da Cédula 
de Identidade com RG sob nº.____________ e do CPF/MF _____________________, residente e 
domiciliado na cidade de __________________________, sito à Rua____________, nº.___, 
CEP_________, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
I - As empresas interessadas deverão prestar atividades de execução de empreitada global, de serviços 
de mão de obra de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica ou com lajotas com ou sem passeio, a 
depender da análise previa quanto ao relevo, infraestrutura existente e utilização da via, com 
fornecimento de materiais, conforme projeto aprovado pela municipalidade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 
I - Os valores unitários praticados pelas empresas deverão ser iguais ou menores aos valores máximos 
praticados pela Municipalidade, cujos valores unitários dos insumos compõem as composições, serão 
atualizados conforme tabela SINAPI/SC ou por preços da região. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO 
 
I - A CREDENCIADA deverá fornecer o material na sede da mesma conforme necessidade do município, 
mediante apresentação de autorização emitida pela prefeitura. 
 II - O prazo de vigência do Termo de Credenciamento começa a contar de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2020, podendo ser renovado ou prorrogado por iguais períodos ate o prazo Maximo de 60 
meses, nos termos no artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, havendo interesse das partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E DO PRAZO DO PAGAMENTO 
 
I - A CREDENCIADA receberá os valores, sobre as atividades executadas, diretamente dos 
moradores/proprietários de imóveis dos respectivos logradouros, conforme estabelecido na Lei 
Municipal n.º 4.445/2019, de 20 de novembro de 2019, salvo o valor correspondente ao Município, que 
figurará como participante, relativamente aos cruzamentos da obra com logradouros públicos, assim 
como quando beneficiar outros bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal.  
II - Referente aos proprietários dos imóveis dos respectivos logradouros situados nas áreas que 
diretamente receberem benefícios decorrentes das obras e serviços que não aderiram ao Programa de 
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Pavimentação Comunitária ou se recusarem a efetuar o pagamento, o Município fica responsável pelo 
pagamento do respectivo valor, que posteriormente será cobrado nos termos e condições fixados no 
Edital de Contribuição de Melhoria. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
 I - O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços e fornecimento de 
material; 
 II - O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste Termo às condições de habilitação exigidas para 
a sua celebração;   
III - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço 
serão de exclusiva responsabilidade da Credenciada. 
 IV - É vedado: 
 
 a) Não poderá fazer parte do quadro social ou de empregados da CREDENCIADA, sob pena de rescisão deste 
Termo, servidor público, contratado sob qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com registro oficial de 
candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE; 
 b) A transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
I - O CREDENCIANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorrentes desse Termo. 
II - Fica como responsável pela fiscalização dos Serviços deste Contrato a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano juntamente com a associação dos moradores contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO 
I - Este Termo de Credenciamento está vinculado ao Processo nº. 027/2020 e  Credenciamento nº. 001/2020, 
para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
I - A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: 
 
 a) pela ocorrência de seu termo final; 
 b) por solicitação do CREDENCIADO; 
 c) por acordo entre as partes; 
 d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de condição 
estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
I - Fica eleito o foro da Comarca de Mafra- SC, para dirimir as dúvidas oriundas deste Termo, quando não 
solvidas administrativamente. 
 
II - E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma. 
 
 
 Mafra, ........de .......... de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
MUNICÍPIO DE MAFRA 
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI 
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE 

_______________________________ 
(EMPRESA) 
(REPRESENTANTE LEGAL) 
(CARGO/FUNÇÃO) 
CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

1ª_______________________   2ª______________________ 
Nome:      Nome: 
CPF Nº      CPF N° 
 

 

 

 

 

 

Visto e aprovado pelo Procurador Geral 
 
 
 

Jaderson Weber 
OAB/SC 32.861 

 

 
_______________________________ 
ALEXANDRE SOLESINSKI 
Secretário Municipal de Administração 
 

______________________________ 
DÉBORA KAHLOW SCHOSSIG 
Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente 

 


