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EDITAL Nº 034/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PREÇO DE REFERÊNCIA CONFORME 

TABELA SUS 

O Município de Vespasiano Corrêa/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob o nº 01.611.117/0001-74, com sede à Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal – Sr. MARCELO PORTALUPPI, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado no município, no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar 

CREDENCIAMENTO, de pessoas jurídicas para prestação de exames laboratoriais com preço 

referenciado pela tabela SUS. 

 

1 – DO OBJETO 

O objeto do presente Chamamento Público é prestação de exames laboratoriais, para 

munícipes de Vespasiano Corrêa, conforme relação constante do ANEXO I deste edital, de 

acordo com as normas operacionais e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 

à espécie, obedecendo integralmente os termos da minuta contratual (anexo IV), e demais 

anexos que fazem parte integrante deste Edital e especificações a seguir. 

1.1.1. Para a elaboração da proposta os interessados deverão observar que SOMENTE 

SERÃO CREDENCIADOS os procedimentos constantes dos códigos e exigências da tabela 

unificada do SUS. 

1.1.2. Poderão credenciar-se a prestar os serviços referidos no item 1.1.1, pessoas 

jurídicas, privadas ou públicas, lucrativas ou não, com sede no município de Vespasiano 

Corrêa/RS, desde que atendidas as disposições deste Edital. 

1.1.3. Não serão admitidos à participação: 

a) Os interessados que por qualquer motivo estejam declarados como inidôneos ou 

punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

b) Os interessados inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão 

fiscalizador da classe ou que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
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2.1. Os interessados deverão realizar os procedimentos constantes da tabela SIA/SUS 

do Ministério da Saúde, conforme a capacidade operacional. 

2.2. A produção dos serviços deverão se estabelecer de acordo com a programação 

definida pela Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social de Vespasiano 

Corrêa/RS, e a remuneração dar-se-á de acordo com os valores constantes da tabela de 

Procedimentos Ambulatoriais (SIA/SUS) do Ministério da Saúde. 

2.3. A Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, através de seu 

serviço de Controle e Avaliação, procederá a vistoria das instalações interessadas, para 

verificar se obedecem as condições técnicas básicas, anteriormente à assinatura do contrato. 

2.4. O critério de divisão dos serviços ofertados, caso exista mais de uma interessada, 

será de livre escolha do paciente. 

2.5. O prazo de credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração Municipal, 

por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses. 

2.6. Serão admitidos a participar deste credenciamento, somente os que estejam 

legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado. 

2.7. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente 

credenciamento, de mais de uma empresa. 

2.8. As Proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do 

representante credenciado para praticar todos aos atos necessários em nome da Proponente 

em todas as etapas do credenciamento, ou documento que comprove sua capacidade de 

representar, no caso de sócio ou titular. 

2.9. A Proponente deverá apresentar declaração de que está ciente e de pleno acordo 

com a convocação pública, para o credenciamento. 

2.10. As condições do credenciamento de prestadores de serviços são universais e, 

portanto, as mesmas para todos os prestadores de serviços selecionados, razão pela qual são 

firmadas num termo de disposições rígidas e inegociáveis que obriga tanto ao Município como 

o prestador de serviços, após o seu credenciamento. 

2.11. O credenciamento se dará após a aprovação do pedido de inscrição na forma deste 

edital, com análise técnica e deferimento do requerimento.  
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2.12. Fica vedada a transferência dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato de 

Credenciamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

3.1. As inscrições para o credenciamento se darão pela proponente interessada a 

partir da primeira data de publicação do aviso deste edital até 29 DE OUTUBRO DE 2019, 

para o prazo de contratação de 12 meses, renováveis anualmente na forma da Lei, 

mediante apresentação dos documentos abaixo relacionados, em original ou por 

qualquer dos processos de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor 

designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa 

Oficial (perfeitamente legíveis), salvo as emitidas pela internet, via site oficial, todos da 

sede (matriz) ou todos da filial da proponente em uma única via, exceto aqueles que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em 

uma única via: 

3.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; e, 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da 

Fazenda) – Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 
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c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra equivalente na 

forma da Lei; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela 

Fazenda do Município, do domicilio ou sede da empresa; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em atendimento a Lei 12.440, de 

7 de julho de 2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470 de 24.08.2011. 

3.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 

da sede da pessoa jurídica da licitante, emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) 

dias da data fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso; 

3.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Solicitação formal de Credenciamento, através de ofício remetido à Comissão de 

Licitações; 

b) Apresentar relação dos serviços com a respectiva capacidade mensal; 

c) Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa 

fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo 

Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal; 

d) Comprovante de inscrição da unidade (clínica) e dos profissionais no respectivo 

“Conselho Regional”; 

e) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES; 

f) Declaração mencionando os horários de atendimento aos usuários do Sistema Único 

de Saúde; 

g) Declaração de concordância com as normas e tabela de valores unificada SUS. 

h) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, 

alterado pela Lei n° 9.648/98, conforme modelo (anexo II). 

i) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
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(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 

atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei 

nº 9.854/99, conforme modelo (anexo III). 

j) Comprovação de que a empresa licitante possui seu estabelecimento comercial no 

município de Vespasiano Corrêa/RS, através do alvará de localização, não tendo, compromisso 

formal de montá-lo com estrutura suficiente para atendimento do objeto deste edital. 

3.1.5. Os documentos exigidos deverão ser acondicionados e apresentados em 

envelope devidamente fechado e inviolado, timbrado e/ou identificado com carimbo 

padronizado do (CNPJ/MF) da licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 

ENVELOPE Nº 01 – CREDENCIAMENTO 

PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 

 

3.2. Disposições Gerais da Habilitação 

a) Serão feitas consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões 

emitidas pela Internet, ficando as proponentes dispensadas de autenticá-las. 

b) A falta de quaisquer documentos é razão para o indeferimento da solicitação da 

proponente prestadora. 

c) Uma vez homologada a inscrição, a prestadora de serviços selecionada será 

convocada para firmar o Termo de Credenciamento (Contrato). 

d) A negativa ou não comparecimento quanto ao item anterior, acarreta a anulação da 

inscrição. 

e) Todos os documentos solicitados na habilitação deverão ser apresentados 

preferencialmente conforme sequência acima mencionada, e poderão ser apresentados em 

original ou deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, 

ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em 

original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO 

4.1. O inadimplente de qualquer das partes poderá acarretar o término deste Contrato 

de Credenciamento independentemente de interpelação, notificação judicial ou extrajudicial, a 
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menos que à parte infratora corrija sua inadimplência até o 15 (décimo quinto) dia após a data 

em que receba a comunicação da falta cometida a ser enviada, por escrito, pela parte 

prejudicada. 

4.2. As partes se reservam o direito de rescindir, o presente Contrato de credenciamento, 

mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos assumidos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 

serviços pelas credenciadas, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má 

prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da 

ampla defesa; 

5.2. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. O local de entrega dos “Documentos de Habilitação” será na Prefeitura Municipal de 

Vespasiano Corrêa/RS, Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, Centro, no setor de 

licitações do município. 

6.2. Ao apresentar “Documentos de Habilitação” o proponente se obriga nos termos do 

presente credenciamento. 

6.3. Fica estabelecido, de forma criteriosa, que a realização do objeto desta licitação, 

será remunerado pela Tabela unificada do SUS do Ministério da Saúde; 

6.4. Serão vedadas expressamente qualquer sobretaxa ou complemento em relação à 

Tabela adotada; 

6.5. Fica permitido o credenciamento, no período estabelecido no item 3.1, de qualquer 

interessado, pessoa jurídica, que preencha as condições exigidas; 

6.6. Serão imediatamente excluídos do rol de credenciados os que não cumprirem as 

regras e condições fixadas para o atendimento aos usuários do SUS; 

6.7. Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pela 

credenciada, bastando notificar a Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, 

com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; 

6.8. Serão rubricados pela Comissão e todos os presentes os documentos contidos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:  

7.1 – O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado 

mensalmente, estritamente vinculado ao número de exames encaminhadas pela Secretaria de 

Saúde, tendo como referência o valor constante da tabela SUS, devendo a credenciada 

apresentar nota fiscal de serviço, acompanhada da relação dos exames, nome do paciente, 

quantidade e valor, no último dia útil do mês da prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A Proponente ao apresentar documentos de habilitação e estando com os mesmos 

dentro do exigido por este Edital, estará credenciada para prestação dos serviços objeto do 

credenciamento após a homologação das inscrições. 

8.2. Em caso de Revogação ou Anulação deste credenciamento serão observadas as 

disposições da Lei 8.666/93 e alterações. 

8.3. O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de 02 (dois) dias úteis, 

a contar do dia seguinte ao da comunicação ao interessado, podendo ser prorrogado por igual 

período mediante formalização do pedido. 

8.4. Os recursos financeiros para pagamento do objeto estão provenientes da seguinte 

dotação orçamentária: 

07- Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social 

06- Fundo Municipal da Saúde – Recurso Federal 

10.301.0016- Saúde 

2048- PAB Variável – Prestadores do SUS Média e Alta Complexidade 

3.3.3.90.39.00000000- Outros Serviços de Terceiros – PJ  7516 

8.5. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de 

Vespasiano Corrêa/RS, no Setor de Licitações do Município. 

8.6. Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Tabela de Exames; 

Anexo II – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 

Anexo III – Declaração de cumprimento do Disposto No Inciso XXXIII Do Art. 7º da 

Constituição Federal; 
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Anexo IV – Minuta Contratual. 

8.7. Aplica-se ao presente credenciamento nas partes omissas, a legislação em vigor. 

8.8. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, 

poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira, no Setor de Licitações do Município, telefone 

(051) 3755-8200, ou no pelo e-mail fazenda@vespasianocorrears.com.br. 

 

Vespasiano Corrêa/RS, 17 de outubro de 2019. 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi  
Assessor Jurídico 
OAB/RS nº 93.109 
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ANEXO I 

VALORES DOS EXAMES PELO SUS 

 

EXAMES VALOR
Hemograma R$ 4,11
Plaquetas R$ 2,73
VHS R$ 2,73
Glicose R$ 1,85
Creatinina R$ 1,85
QUE R$ 3,70
Urucultura R$ 5,62
Antibiograma R$ 4,98
TGO R$ 2,01
TGP R$ 2,01
EPF R$ 1,65
Gama GT R$ 2 ,01
Uréia R$ 1,85
VDRL R$ 2,83
Colesterol R$ 1,85
Triglicerideos R$ 3,51
HDL R$ 3,51
LDL R$ 3,51
Bilirrubinas R$ 2,01
Acido Urico R$ 1,85
Fator Reumatóide R$ 1,89
Proteína C Reativa R$ 2,83
TP R$ 2,73
KTTP R$ 5 ,77
Amilase R$ 2,25
Fosfatase Alcalina R$ 2 ,01
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ANEXO II 

AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO .................. 

 

" M O D E L O " 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J. 

ENDEREÇO 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

  Para fins de participação no Edital de Chamamento Público ............, 

declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada 

inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou 

Municipal, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado 

pela Lei n° 9.648/98. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

_______________,___ de ____________ de 20__ . 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada 

do representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO III 

AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO ..................... 

" M O D E L O " 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J. 

ENDEREÇO 

 

DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

  Para fins de participação, no Edital de Chamamento Público Nº ..................., 

em cumprimento com o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos 

para todos os fins de direito, que a nossa empresa não possui empregados menores de 

dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos; não possui em 

seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir dos quatorze anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

_______________,___ de ____________ de 20__ . 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada 

do representante legal da empresa proponente. 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO nº ..../2019 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 

 
Que fazem o Município de Vespasiano Corrêa/RS, Entidade de Direito Público, 

localizado na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, neste município, inscrito no CNPJ 

sob nº 01.611.117/0001-74, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCELO 

PORTALUPPI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Vespasiano Corrêa/RS, 

de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa 

...................................., inscrita no CNPJ sob nº ............................., estabelecida na Rua 

......................................., na cidade de Vespasiano Corrêa/RS, neste ato representada pelo Sr. 

......................., brasileiro, ...................., portador da Carteira de Identidade nº ............, expedida 

pela ............., CPF nº ...................... e CRBM nº .................., residente e domiciliado na 

.................................., na cidade de ........................./RS, doravante denominada simplesmente 

de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, com fulcro no Processo de 

Credenciamento, Edital nº 034/2019, Chamamento Público nº 001/2019, que se regerá pela Lei 

nº 8.666/93, legislação complementar e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente contratação tem como objeto a prestação de serviços de exames 

laboratoriais de média complexidade, conforme tabela do SUS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará de 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 

2020, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o art. 57, Inciso 

II da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Disponibilizar no mínimo um representante legalmente habilitado para a 

execução dos serviços.  

b) Ter expediente todos os dias úteis da semana; 

c) Plantão para exames de urgência e emergência; 

d) Fazer coletas domiciliares para pessoas com problemas de locomoção; 

e) Apoiar e auxiliar a municipalidade em campanhas de prevenção de doenças, 

mostrando a importância da realização de exames; 

f) Proporcionar a entrega de resultado de exames na internet e domiciliar na área 

urbana; e 

g) Apoiar eventos na área da saúde, promovidos pela Secretaria Municipal da 

Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

Pelos serviços executados o CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA o valor 

constante na tabela de preços do SUS em anexo, que faz parte deste contrato, e conforme a 

quantidade de exames. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com execução do presente Contrato correrão à conta da Dotação 

Orçamentária: 

07- Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social 

06- Fundo Municipal da Saúde – Recurso Federal 

10.301.0016- Saúde 
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2048- PAB Variável – Prestadores do SUS Média e Alta Complexidade 

3.3.3.90.39.00000000- Outros Serviços de Terceiros – PJ  7516 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês de 

serviço prestado, mediante a apresentação dos exames realizados e a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal.  

CLÁUSULA SÉTIMA – OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

Os acréscimos e supressões no presente Contrato obedecerão ao estabelecido 

no Art. 65, da Lei nº 8.66/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 

Nos termos dos Arts. 81 e 87 da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA, garantida 

a prévia defesa, sujeita à advertência e/ou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

Contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição do mesmo, dobrável na reincidência, 

a critério do CONTRATANTE. 

Parágrafo único – DAS OUTRAS SANÇÕES 

Em função da natureza da infração, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as penas de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, ou de Declaração 

de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o disposto no Art. 87, Incisos III e IV da 

Lei nº 8.666/93. 

 



 

 

“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Encantado/RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 02 

(duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e 

achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presente, vai pelas partes assinado as 

quais se obrigam a cumpri-lo. 

 

Vespasiano Corrêa/RS, 03 de novembro de 2014. 

 

 
_____________________    __________________________ 
Marcelo Portaluppi    ................................................ 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
 
_______________________   _______________________ 
Plínio Portaluppi     Ronaldo Dachery 
CPF nº 330.022.580/91    CPF nº 469.342.860/49 
 
 
______________________ 
Regina Vescovi 
Assessor Jurídico 
OAB/RS nº 93.109 


