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AUTUAÇÃO 

 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2020, nesta Prefeitura Municipal de Pedras de 

Maria da Cruz, autuo os documentos de Licitação que adiante seguem.  

Eu, Rafael Barcelos Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação nomeada 

pela portaria 006/2019 subscrevi. 

 

Processo Licitatório n°. 010/2020 

 

Dispensa nº 004/2020 

 

 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializado, com vistas 

à organização e a realização de concurso público para provimento de cargos do quadro 

permanente da prefeitura municipal de Pedras de Maria da Cruz – MG. 

 

 

 

Dotação orçamentária: 04.02.01.04.122.0002.3033.33903900 / ficha 180 fonte 100 

 
 

 
 
 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 

Senhor Prefeito, 

 

Ocorrendo necessidade de abertura de processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializado, com vistas à 

organização e a realização de concurso público para provimento de cargos do quadro 

permanente desta prefeitura municipal, no valor total estimado de R$ 19.575,00 (dezenove mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais), a serem pagos 70 % do valor após o encerramento das 

inscrições e os outros 30% após a aplicação das provas, solicitamos a V. Sa. que seja o 

mesmo autorizado nos moldes previstos na lei 8.666/93 e suas modificações.  

 

Informamos ainda que, para cobertura desta despesa será utilizado recurso oriundo da 

seguinte Dotação Orçamentária: 04.02.01.04.122.0002.3033.33903900 / ficha 180 fonte 100 

 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
___________________                                                            ________________________ 
Donizete Dias Ferreira                                                              Charlon Mendes dos Santos                                                                   
        Contador                                                                            Sec. Mun. de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CRC – MG 087.680/0-6                                                              Fazenda e Patrimônio 
 
  
 
 

_________________________ 
Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Estando cumpridas as formalidades previstas na lei 8.666/93, AUTORIZO abertura do 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO para prestação de serviços técnico-especializado, 

com vistas à organização e a realização de concurso público para provimento de cargos do 

quadro permanente desta prefeitura municipal, em atendimento a solicitação da Secretaria 

Municipal de Recursos humanos em anexo e em atendimento ao disposto no inciso II do art. 16 

da Lei Complementar n° 101 de 05 de maio de 2000. 

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária com a Lei de diretrizes 

orçamentárias, lei orçamentária anual e compatibilidade com plano plurianual. 

 

 

 

Pedras de Maria da Cruz-MG, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO: Prestação de serviços técnico-especializado, com vistas à organização e a 

realização de concurso público para provimento de cargos do quadro permanente desta 

prefeitura municipal. 

JUSTIFICATIVA:  Em estrito cumprimento ao que estabelece o art. 37, inciso II da CF, deve a 

administração pública realizar constantemente, concurso público e/ou processo seletivo para 

viabilizar a manutenção de um quadro permanente de servidores. Apoia-se no entendimento de 

que a política de recursos humanos da Administração Pública inicia-se com a seleção, 

mediante concurso público, de pessoal para provimento dos seus cargos vagos. E o 

desenvolvimento institucional desta prefeitura municipal depende, entre outros fatores, da 

qualificação do pessoal selecionado, que deve atender, desde o princípio, às necessidades da 

Administração. Portanto, não há como dissociar o desenvolvimento institucional do objeto 

realização de concurso público. A eficiência na Administração Pública, princípio constitucional a 

ser perseguido de forma constante, passa necessariamente pela seleção de pessoal que 

integrará os quadros dos órgãos e entidades da Administração Pública.  

 

A principal motivação para a contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR é sua 

grande experiência, acumulada em seus anos de existência dedicados à realização de 

concursos e processos seletivos públicos, vestibulares, avaliações de sistemas e programas, 

bem como pesquisas na área educacional, além da experiência, os requisitos de segurança e 

qualidade são a marca dos trabalhos de seleção e avaliação realizados. A garantia de 

execução de serviços de elevada qualidade é assegurada por um corpo técnico especializado, 

instalações próprias adequadas, computadores de última geração, gráfica própria e uma 

metodologia de trabalho atestada pelas entidades que já se utilizaram de seus trabalhos. 

 
 

Pedras de Maria da Cruz-MG, 10 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 

Modelo de Proposta 
 

A proposta deve ser apresentada pela interessada nos moldes próprios, com a descrição 
detalhada dos serviços ofertados, conforme os cargos a seguir e atendendo as atribuições da 
lei municipal complementar 043 de 01 de outubro de 2015 e lei municipal complementar 053 de 
29 de março de 2017. 
 

 

QUANT DE   
CARGOS 
 

DENOMINAÇÕES DOS CARGOS 

01 
Advogado  
 

02 
Motorista categoria “D” / exige Prova Prática 
 

01 Fiscal de tributos 

01 Medico clinico geral (Estratégia Saúde da Família) 

03 
Técnico de enfermagem (UBS São Pedro das Tabocas, UBS Riacho do 
Buriti e UBS Poçaozinho) 

04 Agente comunitária de Saúde, microárea 04 zona rural e microárea 04 
zona urbana  

02 Motorista de Ambulância (comunidade rural de Palmeirinha e Poçãozinho)  

01 Agente de Comunicação II - Editor de Imagens 
Prova prática 

01 
Técnico de higiene bucal (equipe saúde da família) 

 

02 Auxiliar de Secretaria Escolar 

15 Professores ensino fundamental da zona rural (vagas de reserva) 

 Total 33 vagas 

 

 

Pedras de Maria da Cruz-MG, 10 de fevereiro de 2020. 

 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

Fica demonstrado que a FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 

SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR atende aos princípios insculpidos na 

Constituição Federal e na Lei 8.666/93, eis que apresenta-se como a proposta mais vantajosa 

para a Administração, alinhando-se aos postulados da moralidade, supremacia e 

indisponibilidade do interesse público.  

 

Propõe-se a contratação direta com dispensa licitatória, nos termos do Art. 24 Inciso XIII  da Lei 

de Licitações n.º 8.666 de 21/06/93. . Vale lembrar que mencionado dispositivo legal 

estabelece os seguintes pressupostos: a) ser uma instituição brasileira; b) ser incumbida da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou dedicar-se à recuperação social do 

preso; c) não possuir finalidade lucrativa; d) possuir inquestionável reputação ético profissional.  

 

DA CONCLUSÃO: 

Diante de todo exposto, esta Comissão Permanente de Licitações entende se tratar de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO com fulcro no Art. 24 Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93, demonstrando 

o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação, ser a  instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional; ser 

uma entidade com  inquestionável reputação ético-profissional, sem fins lucrativos e ter vínculo 

de causalidade entre o objeto social da instituição e o objeto contratado; ter a documentação 

habilitatória e ser a razão da justificativa o menor preço. 

Pedras de Maria da Cruz-MG, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 

Termo de referência 
 
1. Objeto: Contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 

SUPERIOR DO NORTE DE MINAS – FADENOR, para prestação de serviços técnico-

especializado, com vistas à organização e a realização de concurso público para provimento de 

cargos do quadro permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, abaixo 

relacionados: 

 

 
CARGOS 
 

DENOMINAÇÕES DOS CARGOS 

01 
Advogado  
 

02 
Motorista categoria “D” / exige Prova Prática 
 

01 Fiscal de tributos 

01 Medico clinico geral (Estratégia Saúde da Família) 

03 
Técnico de enfermagem (UBS São Pedro das Tabocas, UBS Riacho do 
Buriti e UBS Poçaozinho) 

04 Agente comunitária de Saúde, microárea 04 zona rural e microárea 04 
zona urbana  

02 Motorista de Ambulância (comunidade rural de Palmeirinha e Poçãozinho)  

01 Agente de Comunicação II - Editor de Imagens 
Prova prática 

01 
Técnico de higiene bucal (equipe saúde da família) 

 

02 Auxiliar de Secretaria Escolar 

15 Professores ensino fundamental da zona rural (vagas de reserva) 

Total de cargos Total 33 vagas 

 

SINTESE DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: conforme descrito nos quadros I e 

II dos anexos da lei complementar 043 de 01 de outubro de 2015 e lei complementar 053 de 29 

de março de 2017, conforme anexos. 

 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Pedras de Maria da Cruz-MG, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o que consta do presente Processo, vem emitir a 

presente declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentada no Art. 24 Inciso XIII da Lei 

de Licitações n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores para a Prestação de serviços técnico-

especializado, com vistas à organização e a realização de concurso público para provimento de 

cargos do quadro permanente desta prefeitura municipal, conforme abaixo: 

 

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

DO NORTE DE MINAS - FADENOR 

CNPJ: 01.440.615/0001-00 

ENDEREÇO: AV. Rui Braga nº S/N, Vila Mauriceia, Montes Claros - MG 

PERÍODO: 10 meses 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e 

cinco reais), a serem pagos conforme proposta de preços. 

 

Assim, nos termos do Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, 

emitimos a presente declaração e remetemos ao departamento jurídico para apreciação e 

manifestação, devendo ser este, encaminhar para que se proceda, a devida ratificação. 

 

Pedras de Maria da Cruz – MG, 10 de fevereiro de 2020. 

 
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
Rafael Barcelos Silva              Arlene de Souza Barboza         Nayanne Rabelo Durães  
Presidente CPL              Membro Suplente                  Membro da CPL 
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PROCESSO LICITATORIO 010/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

 

CONTRATO _______/2020. 

 

Processo Licitatório nº 010 /2020 

 

Contrato de locação que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA 

CRUZ-MG, com sede na Av. Santos Dumont, nº 291, Centro, Pedras de Maria da Cruz - MG, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.209.156/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Sebastião 

Carlos Chaves de Medeiros, casado, portador do CPF. 572.377.276-72 e ID. M.4.640.816, aqui 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a instituição ________________, inscrita no 

CNPJ. __________ , sediada na __________________, nº ___, Bairro __________, Município 

de ___________________, neste ato representada pelo Sr.  ___________________, portador 

da cédula de identidade ___________ e CPF nº ______________________  situada na Rua 

_____________, nº__________, bairro __________, CEP: ______________, cidade 

_____________________, doravante denominado Contratada, em conformidade com o 

processo licitatório 010/2020, dispensa 004/2020, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:  

       
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE o planejamento, a elaboração, a 
impressão, a aplicação e correção das provas referentes ao Concurso Público para provimento 
dos seguintes cargos: 

 

TOTAL  
CARGOS 
 

DENOMINAÇÕES DOS CARGOS 

01 
Advogado  
 

02 
Motorista categoria “D” / exige Prova Prática 
 

01 Fiscal de tributos 
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01 Medico clinico geral (Estratégia Saúde da Família) 

03 
Técnico de enfermagem (UBS São Pedro das Tabocas, UBS Riacho do 
Buriti e UBS Poçaozinho) 

04 Agente comunitária de Saúde, microárea 04 zona rural e microárea 04 
zona urbana  

02 Motorista de Ambulância (comunidade rural de Palmeirinha e Poçãozinho)  

01 Agente de Comunicação II - Editor de Imagens 
Prova prática 

01 
Técnico de higiene bucal (equipe saúde da família) 

 

02 Auxiliar de Secretaria Escolar 

15 Professores ensino fundamental da zona rural (vagas de reserva) 

 Total 33 vagas 

   
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:   É parte integrante do presente contrato a Proposta 

Comercial da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO 
NORTE DE MINAS - FADENOR, datada de 31 de janeiro de 2020. 
   
 
 SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O concurso público mencionado no caput desta Cláusula 
será realizado pela CONTRATADA por meio de Seleção, no município de Pedras de Maria da 
Cruz, mediante aplicação de provas objetivas, discursivas, provas práticas e avaliação de 
títulos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O objeto do presente contrato será executado de forma direta com dispensa licitatória, 

nos termos do Art. 24 Inciso XIII, da Lei de Licitações n.º 8.666 de 21/06/93, por ser a 
CONTRATADA entidade nacional, sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente da 
realização de pesquisa e ensino, com amplo domínio no campo de conhecimento dos 
trabalhos-objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS BANCAS EXAMINADORAS 
 
A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO 

NORTE DE MINAS - FADENOR, como órgão executor deste contrato, incumbe-se de organizar 
as bancas examinadoras para elaboração e a correção das provas. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - O critério de que trata o caput desta cláusula consiste 

basicamente, na segurança e no sigilo da seleção quanto a: 
 a) manter-se exclusivamente na alçada da FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR a 
indicação dos nomes dos participantes, internos e externos, que integrem as referidas bancas 
examinadoras; 
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b) assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua 
aplicação. 

c) garantir a originalidade na elaboração das questões das provas. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES. 
 
São obrigações das partes as expressamente previstas neste contrato, além de outras 

decorrentes deste ajuste: 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATANTE compromete-se a: 
 
a) fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como: 

número de vagas, descrição de cargo, referência salarial e requisito para provimento. 
b) articular-se com a CONTRATADA quanto às datas relativas as atividades constantes 

deste contrato e fazer cumprir o respectivo calendário; 
c) acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes 

devidamente credenciados, que se encarregarão dos contatos com a CONTRATADA para 
esclarecimento de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à 
realização do objeto deste contrato; 

d) publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais 
pertinentes ao concurso na imprensa oficial, nos termos das exigências legais; 

e) providenciar locação de espaço físico; 
f) homologar o resultado final do concurso. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA compromete-se a: 
 
a) observar a legislação e as normas aplicáveis aos concursos públicos. 
b) elaborar, em conjunto com o CONTRATANTE, todos os editais relativos ao concurso 

público; 
c) elaborar os comunicados, formulários, cadastros e listagens; 
d) elaborar e distribuir o material necessário à inscrição dos candidatos; 
e) elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar os instrumentos de avaliação a 

serem aplicados em todas as fases do concurso. 
f) providenciar pessoal para segurança e aplicação dos instrumentos de avaliação; 
g) conhecer o espaço físico e providenciar organização logística e todas as operações 

concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação; 
h) coordenar a aplicação dos instrumentos de avaliação; 
i) fazer a correção dos instrumentos de avaliação; 
j) julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas 

às ações judiciais propostas em desfavor do CONTRATANTE e responder as que em seu 
desfavor sejam propostas, em ambos os casos quando referente ao certame; 

l) dar assessoria técnica e jurídica ao CONTRATANTE em relação ao objeto deste 
contrato; 

m) disponibilizar através da internet a inscrição pertinente ao concurso e a gerar boleto 
para pagamento da inscrição, fazer o processamento eletrônico, e emitir listagens referentes a 
todas as etapas do concurso; 
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n) utilizar seus servidores na execução dos serviços ora contratados, podendo, de 
acordo com as necessidades, fazer outras contratações por sua exclusiva iniciativa e 
responsabilidade, na forma do art. 13 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 24, inciso II da mesma 
norma; 

o) entregar o resultado final do certame; 
p) guardar, pelo prazo mínimo de dois anos, em local apropriado todos os formulários 

de inscrição, as folhas de resposta, as folhas de freqüências e as demais planilhas de todos os 
candidatos, bem como os exemplares de todas as provas aplicadas no concurso. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR  
 

A CONTRATADA receberá pela prestação de serviços o valor total estimado de: 
- R$ ________________  (_____________________). 
 
 
 CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
Os valores devidos para realização do presente concurso deverão ser pagos em quatro 
parcelas: 
a) Parcela de 70% em até 10 (dez) dias após o processamento da inscrições, 
questionários, requerimento de isenções, julgamento dos requerimentos de isenção, 
homologação das inscrições e outras atividades anteriores ou inerentes a estas atividades – 
encerramento das inscrições. 

 
b) Parcela de 30% em até 10 (dez) dias após a edição e formatação das questões, em versão 
final; preparação, acondicionamento e transporte das provas, cartões-respostas, fornecimento 
dos materiais de apoio, aplicação das provas e outras atividades anteriores ou inerentes a 
estas atividades – Aplicação das provas. 
      
 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer 
acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativos aos 
empregados utilizados na prestação do serviço. 
 
     SUBCLÁUSULA SEGUNDA –Em caso de pagamento com atraso, haverá incidência de 
atualização monetária com base no IGP-M da FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, ambas as rubricas desde a data de vencimento da parcela até seu efetivo pagamento, e 
multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante devido.  
 
   SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Não havendo pagamento de qualquer das parcelas 
previstas nas alíneas “a” e “b” da presente cláusula, a CONTRATADA poderá suspender os 
serviços, até que os pagamentos sejam realizados com os respectivos encargos moratórios, 
readequando-se o cronograma do concurso.  
                            

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as despesas de pessoal, incluindo a retenção do imposto 
de renda, correrão por conta da CONTRATADA, bem como as despesas de contratação de 
dois fiscais por sala para a fiscalização das provas. 
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CLÁUSULA OITAVA – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentaria: 04.02.01.04.122.0002.3033.33903900 / ficha 180 fonte 100  

 
      CLÁUSULA NONA – Os serviços deverão ser iniciados de acordo com o cronograma 
estabelecido entre as partes. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em 
caso de rescisão administrativa, previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 CLÁUSULA 11ª. - Este contrato poderá ser rescindido: 
 

a)    por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b)    amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 
c)    judicialmente, nos termos da legislação. 

 
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos  serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 

CLÁUSULA 12ª. - A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 
 

a)    advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as 
quais haja concorrido; 
b)    multas não cumulativas sobre o valor total atualizado do contrato: 

 
·         de 5% pelo descumprimento  de cláusulas contratual ou norma de legislação 
pertinente; 
·         de 5% nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em 
desacordo com as especificações e negligência na execução dos serviços contratados;  
·         de 5% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado. 

 
c)    o não cumprimento do estabelecido no instrumento sujeitará em declaração de 
inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

 
CLÁUSULA 13ª. - Qualquer dano físico ou material ocasionado a terceiros, por ocasião da 

execução dos serviços, objeto deste instrumento, é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
  

CLÁUSULA 14ª. – As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Bagé - RS, 
para dirimirem quaisquer dúvidas em relação a este contrato.  

                                                                                                                         
E, por ambas as partes estarem de pleno e comum acordo assinam este termo em três 

vias de igual teor e forma. 
 

      
Pedras de Maria da Cruz, ____ de fevereiro de 2020. 
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__________________________________                __________________________________ 
Sebastião Carlos Chaves de Medeiros                       
Prefeito Municipal                                                       CONTRATADA  
 CPF:                                                                                             
                                                                                                        

                                                                         
                                    

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _________________________________ 
CPF: 
 
2. _________________________________ 
CPF: 
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