
CONTRATO N. 031/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2019

Contratação de empresa especializada para realizar
Concurso  Público  para  a  Prefeitura  Municipal  de
Lucas do Rio Verde – MT.

Pelo  presente  instrumento,  compareceram,  de  um lado,  o  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO
VERDE, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  situado  na  Av.  América  do  Sul,  2500-S,
Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio Verde-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 24.772.246/0001-
40,  representado neste ato pelo Prefeito,  Srº  FLORI LUIZ BINOTTI, brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, portador do RG n. 702.434.3373-
SSP/RS e do CPF n.  383.827.090-87,  doravante designado simplesmente  CONTRATANTE,  e,  do
outro lado,  a  empresa   ATAME  –  ASSESSORIA,  CONSULTORIA,  PLANEJAMENTO,
CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.839.039/0001-05, com sede
na Rua A nº 23, Bairro Morada do Ouro – Setor Centro Sul, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso, neste ato representada pelo sócio proprietário, senhor ILDO  ADEMIR FACCIO, brasileiro,
residente e domiciliado na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, 645 Jardim Aclimação, na cidade
de  Cuiabá,  Estado  do  Mato  Grosso,  portador  da  C.I.  RG.  nº  767942  SSP/MT  e  CPF/MF  n.º
468.475.531-20, doravante designada CONTRATADA. As partes acima identificadas têm, entre si,
justo  e  acertado  o  presente  Contrato  de  Execução  de  mão  de  obra,  com  base  no  Processo  de
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 que se regerá pelos termos da Lei  8.666/93 mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1. O presente contrato tem como OBJETO a contratação de empresa especializada para realizar
Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, para o provimento
dos  cargos  constantes  no  Anexo  I  deste  Projeto; no  Processo  de  Licitação  TOMADA DE
PREÇOS Nº 016/2019.

ITEM COD.
PREF 

COD. 
TCE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. V. TOTAL

01 165660

 

00021210
 

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO  DOS
SERVIÇOS  DE  ORGANIZAÇÃO,
ELABORAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DE
CONCURSO PUBLICO.

01 UN R$  132.900,00

VALOR TOTAL R$  132.900,00

1.2. A execução do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição,
fazem parte integrante e complementar deste contrato:
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1.2.1. Proposta da CONTRATADA;
1.2.2. Edital de Tomada de preços nº 016/2019 e seus anexos;
1.2.3. Termo de Referência.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
2.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços com total obediência às normas regulamentadoras,
as  técnicas  adequadas  e  prescritas  para  cada  ato  ou  etapa  e  aos  princípios  norteadores  da
Administração  Pública,  especialmente  os  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
eficiência, motivação, razoabilidade, probidade administrativa e do devido processo legal.
2.2. A coleta de dados na fase de planejamento e aplicação das provas teóricas e avaliação de títulos,
deverá ser “in loco”;
2.3. Os estudos, análise documental e de dados, elaboração do edital, publicação, correção das provas,
divulgação  do  resultado,  relatório  final  e  serviços  afins  poderá  ser  realizado  na  sede  da
CONTRATADA.
2.4.  O  Edital  do  Concurso  será  disponibilizado  ao  público  somente  após  sua  aprovação  pela
autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente;

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. Os valores unitários referentes a prestação dos serviços convencionados, serão os estipulados na
proposta apresentada pela  CONTRATADA,  acostada ao Procedimento Administrativo Tomada de
Preços n. 016/2019;
3.2. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do equilíbrio
contratual, nas formas delineadas no instrumento convocatório;
3.3. Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto contratado tais como seguros,
encargos sociais, tributos e outras despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços.

4 – CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1.  O  pagamento  à  sociedade  empresária  CONTRATADA para  prestação  dos  serviços
correspondentes à realização do concurso será efetuado da seguinte forma:

O pagamento deverá ser efetuado considerando o número de inscrições homologadas da 
seguinte forma:
a) 20 % na publicação do edital de abertura;

b) 40% após a realização das inscrições;

c) 20% após realização das provas;

d) 20% na entrega do resultado final;
4.2.  Se houver ocorrência de mais de 8.000 (oito mil candidatos),  será adicionado um valor por
candidato, para dar o reequilíbrio econômico e financeiro, conforme previsão da Lei 8.666/1993, e o
valor global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula:

VGE =  IE            x Valor   da     Menor     Taxa     de         Inscrição   Cobrada     no Concurso  

Onde:
VGE = Valor Global Excedente. 
IE = Inscritos excedentes.

4.3. Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o CONTRATANTE
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efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, no prazo máximo de 08 (oito) dias
úteis a partir do recebimento das mesmas pela Tesouraria.
4.4. Com vistas ao pagamento, deverão ser apresentadas, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02
(duas)  vias,  acompanhadas  dos  respectivos  comprovantes  de  regularidade  para  com  a  Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de  Serviço  (FGTS),  devidamente  certificadas  e  atestadas  pelo  setor  competente,  devendo
conter no corpo das Notas Fiscais/Faturas, a descrição do objeto, o número do contrato e o número da
conta bancária da CONTRATADA, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo
de até 8 (oito) dias consecutivos após a apresentação.
4.5. Não estando a empresa regular com a seguridade social ou deixando de apresentar os documentos
exigidos  no  item acima,  quando  solicitados,  o  pagamento  será  suspenso até  o  cumprimento  das
obrigações.
4.6.  Cumprida  todas  as  exigências  a  empresa  deverá  apresentar  a  Nota  Fiscal  corretamente
preenchida.
4.7. O preenchimento incorreto da Nota Fiscal supracitada ou a falta de documento implicará na
prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 8 (oito) dias úteis, sem que isto implique em
correção dos valores ou multa.

5 – CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. Este Contrato tem vigência por 160 (cento e sessenta) dias a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado pelo prazo máximo definido por lei.

6 – CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1.  As  despesas  decorrentes  do  objeto  deste  instrumento  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:03.001.0.0.04.122.0301.2.031.3.3.90.39.00.00.0100000000 – Secretaria Municipal de
Administração
6.2.  Será  emitida  a  Nota  de  Empenho,  no  valor  de  R$  132.900,00 (cento  e  trinta  e  dois  mil  e
novecentos reais), visando dar atendimento às despesas decorrentes da execução deste Contrato.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a:
a) fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato;
b) Efetuar todas as publicações legais relativas ao Concurso Público, desde que enviados até às 15:30
h do dia anterior a veiculação da publicação;
c)  Estabelecer  convênio  de  cobrança,  com  a  instituição  financeira,  para  crédito  do  valor
correspondente à taxa de inscrição;
d)  Providenciar  local,  equipamento  (microcomputador  ligado  à  rede  de  Internet)  e  pessoal  para
atendimento a candidatos durante o período de inscrições;
e) Ceder local adequado para realização da prova objetiva;
f) nomear a Comissão Examinadora do Concurso
g)  pagar  à  CONTRATADA na  forma  estabelecida  neste  instrumento,  efetuando  a  retenção  dos
tributos devidos, consoante a legislação vigente;
h) acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste
instrumento,  anotando em registro próprio as  falhas  detectadas  e  comunicando as  ocorrências  de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
i) exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, atestados,
declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos,
o  atendimento  de  providências,  o  compromisso  de  qualidade,  etc,  bem  como  fornecer  à
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CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam
essas comprovações;
j)  definir  regras  de  fiscalização  relativas  à  coleta  dos  resíduos  e  em  relação  aos  funcionários
contratados pela CONTRATADA;

8 – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.  A  CONTRATADA deverá  cumprir  todas  as  fases  do  concurso  público,  sem qualquer  custo
adicional,  devendo  atender  as  obrigações  mínimas  a  seguir  elencadas,  incluindo  todos  os
procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso;
a) manter o  CONTRATANTE,  por meio do Fiscal do Contrato,  informado de todas as fases do
serviço contratado e de todas as ações relativas a ele;
b) apresentar Declaração ao Fiscal do Contrato, até 2 (dois) dias antes da assinatura do instrumento
contratual, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às informações e aos documentos a
que tiver acesso, em decorrência dos serviços contratados, sob pena de ver-se responsabilizada civil e
criminalmente, sendo a responsabilidade extensiva aos seus responsáveis;
c) manter escala de profissionais que permita sua mobilidade, de forma a atender à demanda interna
de serviços;
d) garantir o sigilo e a segurança necessários ao concurso, antes, durante e após a realização das
provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, decorrente de ação ou
omissão de seus empregados, prepostos, etc.;
e) responsabilizar-se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprimento das atividades ou
obrigações que lhe são afetas;
f)  arcar  com todos  os  encargos  de  natureza  fiscal  relacionados,  direta  ou  indiretamente,  com a
prestação do serviço contratado, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e
outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita execução dos serviços, quando realizarem os
serviços in loco;
g)  substituir  imediatamente  os  profissionais  ausentes  em decorrência  de  atrasos,  faltas,  férias  ou
licenças;
h)  não  transferir  a  outrem,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  nem  subcontratar,
quaisquer serviços que se comprometa prestar, sem autorização do CONTRATANTE;
i) comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação
contratual, com vistas à adoção das providências cabíveis;
j) apresentar Relatório Final detalhado de todos os serviços realizados, considerando o cronograma
apresentado no início dos trabalhos e os relatórios solicitados pelo CONTRATANTE ao término de
cada fase do serviço contratado;
k) deverá a CONTRATADA comunicar à Comissão do Concurso e ao Fiscal do Contrato, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer alteração do conteúdo de seu sítio na rede mundial de computadores
referente a este Concurso;
l) fornecer e manter atualizada a relação de equipe de profissionais destinada à prestação de serviços
de que aqui se trata (ficha de registro de cada profissional);
m) Elaborar Relatório Mensal sobre a prestação dos serviços, a ser assinado também pelo Fiscal do
Contrato, relatando todos os serviços realizados, considerando o Cronograma Físico.
n)  Elaborar  todos os  editais  necessários  ,  tais  como:  homologação das  inscrições,  divulgação de
resultado das provas, julgamento dos recursos, convocação para as provas, homologação do resultado
final e classificação dos candidatos;
o)  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  e  as  supressões  que  se  fizerem
necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;
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p)  Informar  ao  CONTRATANTE sobre  a  ocorrência  de  fatos  que  possam  interferir,  direta  ou
indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;
q) Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico (e-
mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte do
CONTRATANTE;
r) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;
s) Executar os serviços em total conformidade com o presente Edital;
t) Apresentar a CONTRATANTE, caso esta venha a solicitar, a programação geral de seus serviços,
com base em indicações pela mesma fornecida;
u) Deverão  ser  tomadas as  providências  para  correção das  falhas  detectadas,  a  fim de  manter  o
controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao Fiscal do contrato quando houver
necessidade.

9 – CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pela servidora do
CONTRATANTE Sra. Liliane Barcelos Martins, devendo este:
a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos
todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;
c)  solicitar  ao  Prefeito  Municipal,  as  providências  que  ultrapassarem  a  sua  competência,
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.
9.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
10.1.  Os  serviços  serão  prestados  na  forma  contratual  e  recebidos  de  modo  provisório, pela
Secretaria Municipal de Administração mediante termo circunstanciado de recebimento, na figura
de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.
10.2. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será feita ao final do
contrato.
10.3. O s serviços serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas  a  e b, I, art. 73, Lei
8.666/93.
10.4. O Município de Lucas do Rio Verde reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em
desacordo com o contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da  CONTRATADA, sem que
isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.
10.5. Pelo não cumprimento deste item, os serviços serão tidos como não executados, aplicando-se as
sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES
DAS MULTAS
11.1. As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) Advertência verbal ou escrita.
b) Multas.
c) Declaração de inidoneidade e,
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de
21/06/93 e alterações.
11.2. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis,
quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.
11.3. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:
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a) De até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução dos
serviços;
b) De até 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do
contrato e pela recusa da assinatura do contrato;
c) De até 15% (quinze por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos
previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal
incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura do
Município de Lucas do Rio Verde-MT, por prazo não superior a dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Perda da garantia contratual, quando for o caso.
11.4.  De qualquer  sanção  imposta,  a  CONTRATADA poderá,  no  prazo  máximo de  cinco  dias,
contados da intimação do ato, oferecer recurso ao CONTRATANTE, devidamente fundamentado.
11.5. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.
11.6. A multa definida na alínea “a”, “b”, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas
devidas  e  a  multa  prevista  na alínea  “c” do mesmo item será descontada por  ocasião do último
pagamento.
11.7. A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência
de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS DE RESCISÃO E EXTINÇÃO
12.1.  O  CONTRATANTE poderá  considerar  rescindido  este  Contrato,  de  pleno  direito,
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) A CONTRATADA não iniciar os trabalhos imediatamente da data do recebimento da “Ordem de
Serviço”  ou  interrompê-los  por  mais  de  cinco  dias  consecutivos,  sem  justificativa  aceita  pelo
CONTRATANTE;
b) A CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder para terceiros o presente
Contrato, no todo ou em parte;
c) A CONTRATADA não atender às exigências do CONTRATANTE relativamente à reparação de
serviços executados com imperfeição ou ainda por imperícia;
d)  As  multas  aplicadas  à  CONTRATADA atingirem,  isolada  ou  cumulativamente,  o  montante
correspondente até 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;
e) A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste
Contrato ou dele decorrentes;
f) Ocorrer qualquer um dos motivos referidos no Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
12.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará jus apenas à percepção dos honorários do
período trabalhado.
12.3.  A rescisão  deste  Contrato de forma unilateral  acarretará,  sem prejuízos  da exigibilidade  de
débitos  anteriores  da  CONTRATADA,  inclusive  por  multas  impostas  e  demais  cominações
estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:
a) Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
c) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
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12.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da
Lei nº 8.666/93.
12.5.  Será  considerado  extinto  o  presente  instrumento  contratual,  sempre  que  ocorrer  uma  das
condições dispostas abaixo:
12.5.1. Advento do termo contratual;
12.5.2. Rescisão;
12.5.3. Anulação;
12.5.4. Falência ou extinção da empresa.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO 
E AOS CASOS OMISSOS
13.1. Aplica-se a Lei nº 8.666/93, suas alterações e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e
em especial aos seus casos omissos.

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
14.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
conforme disposto no artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/1993. 

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida por funcionário indicado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou
acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo
juízo.
15.2.  A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui,  nem  reduz,  a  responsabilidade  da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.
15.3.  Todas  as  ordens  de  serviços  ou  requisições,  instruções,  reclamações  e,  em geral,  qualquer
entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas,
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações
verbais.
15.4. Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer ao CONTRATANTE,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

16 – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos serviços se houver
motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.
16.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parcialmente a execução dos serviços com
prévia  concordância  do CONTRATANTE,  ficando,  neste  caso,  solidariamente  responsável  pelos
serviços  executados  pelo  subcontratado  e,  ainda,  pelas  consequências  dos  fatos  e  atos  a  ele
imputáveis.
16.3. As prorrogações de prazo de execução de etapas dos serviços serão processadas nos termos do
artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
16.4.  As alterações contratuais  obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei  acima
referida.

17. – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
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17.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Lucas do Rio Verde–MT, com recusa expressa
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E  por  estarem  justos  e  contratados,  CONTRATANTE e  CONTRATADA,  mutuamente
assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos
legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Lucas do Rio Verde–MT 04 de fevereiro de 2020.

Município de Lucas do Rio Verde
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ATAME – ASSESSORIA, CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-

GRADUAÇÃO LTDA
Ildo Ademir Faccio
Sócio Proprietário
CONTRATADA

Nome: Andressa Luciana Frizzo
CPF: 008.199.849-06 

Nome: Liliane Barcelos Martins
CPF: 000.253.351-03 
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