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CONTRATO Nº 002/2020. CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
E A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE 
SOFTWARE LTDA. 
 

 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DE JETIBÁ, autarquia municipal, com Sede à Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, Santa 

Maria de Jetibá – ES, CEP: 29.645-000, inscrito no CNPJ sob o nº 39.616.875/0001-58, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Sr. DAVID RAASCH, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 

979.251.287-04, daqui  por diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa E&L 

PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, com Sede à Avenida Koehler, nº 238, Centro, Domingos 

Martins - ES, CEP: 29.260-000, inscrito no CNPJ sob o nº 39.781.752/0001-72, neste ato representado 

pelo Sr. ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 979.001.257-87, 

daqui por diante denominado CONTRATADA, celebram o presente contrato, referente ao processo 

licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2020, oriundo do processo administrativo 

número 11.018/2020. As condições do edital licitatório acima citado desde já fazem parte deste 

instrumento contratual, ainda que não transcritas, juntamente com a proposta apresentada pela 

CONTRATADA. O presente contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são 

regidos pela a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento, 

licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e suporte de Sistema Informatizado Integrado 

de Compras, Contratos e Licitações; Gestão de Protocolos e Processos; e Serviços da Administração 

ao Cidadão na Internet para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá – ES, conforme descrição contida no “Anexo 03” e demais condições do Edital de Pregão 

Presencial nº 001/2020 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses e terá início imediatamente 

após a sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, devidamente 

justificado e por interesse do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá, limitando-se a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93 

e alterações posteriores. 

2.2. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços será em até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data de assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O valor do presente contrato é de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) mensais, totalizando a 

importância anual de R$ 24.720,00 (vinte e quatro mil e setecentos e vinte reais). 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, devidamente acompanhados da comprovação da 

execução dos serviços, até o 10º dia útil do mês subsequente, e termo fornecido pelo setor responsável, 

após a apresentação de nota fiscal, sem emendas ou rasuras, que será devidamente conferida pelo servidor 

responsável, referente ao mês anterior ao da execução dos serviços. 

4.2. O pagamento será efetuado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá após a liquidação da despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de 

depósito bancário em Conta Corrente, ou através de boleto bancário, mediante apresentação da nota 

fiscal/fatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 . As despesas inerentes ao presente Pregão Presencial correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 019001.0927200012.081 – Manutenção das Atividades Administrativas – 33904000000 

– Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso – 1430 

– Ficha: 10 – Subelemento 33904006 – Locação de Software. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1. A contratada se sujeita à fiscalização do órgão contratante quanto a qualidade dos serviços, 

exigências contratuais e outras instruções fornecidas pelo mesmo. 

6.2. A fiscalização de que trata o item anterior será realizada pela servidora Srtª Silvana Gumz, matrícula 

nº 040. 

6.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade 

dos mesmos com as especificações técnicas. 

6.4. O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo. 

6.5. O recebimento definitivo ocorrerá em até cinco dias úteis, após a verificação e aceitação da 

qualidade e quantidade do serviço prestado. O recebimento será formalizado mediante Termo de 

Recebimento Definitivo expedido pelo fiscal do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. É obrigação da contratada, fornecer o objeto deste edital, obedecendo às especificações, itens, 

subitens e demais elementos que integram o Edital de Pregão Presencial nº 001/2020, ficando 

acordado que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda 

que nele não transcritos. 

7.2. Nenhuma alteração das especificações poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito deste 

Órgão. 

7.3. O pessoal alocado pela Contratada deverá ser adequado e capacitado em todos os níveis de 

trabalho. 

7.4. A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos 

de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da 

Previdência ou correlatas vigentes no país. 

7.5. A Contratada será a única responsável pelos serviços de que trata este instrumento e responderá 

pela qualidade dos mesmos. 
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7.6. A Contratada deverá dar início da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de assinatura do contrato. 

7.7. A Contratada deverá entregar a instalação de modo a proporcionar total operacionalidade dos 

subsistemas dentro dos ambientes existentes. 

7.8. A Contratada deverá realizar testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao final, todo o 

ambiente existente deverá continuar em produção. 

7.9. A Contratada deverá entregar o objeto na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Santa Maria de Jetibá, situado à Rua dos Imigrantes, 245, Centro, nesse Município 

7.10. Cumprir o cronograma de instalação, implantação e treinamento do sistema informatizado de gestão 

pública, conforme as etapas relacionadas no objeto especificado, no prazo estabelecido de acordo com o 

cronograma apresentado no processo licitatório. 

7.11. Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da contratante. 

7.12. Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos aplicativos ora contratados, 

de dados históricos e cadastrais informatizados da Contratante, até a implantação do sistema informatizado 

de gestão pública, disponibilizados pela contratante, na forma acordada com esta, em meio eletrônico. 

7.13. Solicitar junto à contratante, por escrito, a prorrogação do prazo determinado para cada etapa prevista, 

caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis à contratante. 

7.14. Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e instaladas, desempenhem todas as 

funções e especificações previstas na proposta. 

7.15. Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu sistema gerenciador de banco de 

dados, informações e “softwares” aplicativos básicos. 

7.16. Tornar disponível para a Contratante, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções 

existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o 

aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da Contratante e a competitividade 

do produto no mercado. 

7.17. Tornar disponível à Contratante, releases atualizadas da versão do produto sempre que ocorrer 

necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, 

arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios. 

7.18. Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou servidores da contratante, em local a ser 

definidos pela mesma. 

7.19. Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de problemas da contratante. 

7.20. A contratada prestará todo e qualquer suporte à contratante, no sentido de solucionar pendências 

relativas à contratação do sistema informatizado de gestão pública, junto aos órgãos públicos municipais, 

estaduais, federais ou privados, caso isto seja necessário. 

7.21. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição 

da Administração, sempre que for solicitado, o encarregado geral, facultando o livre acesso aos registros e 

documentos pertinentes, sem que esta fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte 

do Contratante. 

7.22. Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a informações ou 

características técnicas de aplicações do material da administração da Contratante, a qual vier a obter acesso, 

em razão de sua atuação. 

 



___________________________________________________________________________________   ________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, Cep: 29645 000, Santa Maria de Jetibá - ES - Fone: (027) 3263-1680 

4  
 

 

 

 
Instituto de Previdência dos Servidores do    
Município de Santa Maria de Jetibá - ES 

 

 

7.23. Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela Contratante, em razão 

da execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra a divulgação à terceiros, ou a seus 

prestadores de serviços, que no desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade de conhecê-las, 

instruindo devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento de tais informações a protegê-las e manter 

a confidencialidade das mesmas. 

7.24. A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e na sua proposta, e em 

especial:  

I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste Contrato; 

II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sistema e ou módulos do sistema informatizado de 

gestão pública não aceito(s) pelo Contratante, por apresentar defeitos ou não atender às especificações 

exigidas; 

III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 

IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto à utilização do sistema informatizado de gestão 

pública, feitas em dias úteis e no horário comercial; 

V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de técnicos comprovadamente 

especializados, responsabilizando-se pela atuação. 

7.25. A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena 

de rescisão contratual. 

7.26. A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pelo 

Contratante, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do contratante ou de terceiros, 

originados direta ou indiretamente da execução do objeto deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de 

seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços 

atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, não 

o cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus. 

7.27. A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem prévia 

e expressa anuência da contratante. 

7.28. A contratada deverá comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

7.29. Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela Contratante, treinamento 

adequado e necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com carga horária mínima de 8 (oito) 

horas de duração. 

7.30. Se durante o treinamento, for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos funcionários 

ou prepostos da Contratante para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado a Contratante 

que deverá providenciar a substituição do funcionário/preposto, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) da respectiva comunicação, sendo o novo treinamento executado mediante orçamento prévio a ser 

aprovado pela Contratante. 

7.31. Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição pela Contratante de 

funcionário/preposto já treinado, poderá ser por esse solicitado, mediante prévio orçamento e em data a ser 

estabelecida pela Contratada, de comum acordo com a Contratante. 

7.32. Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos funcionários ou prepostos da Contratante 

decorre de inaptidão do treinador designado pela Contratada, esta deverá promover a sua substituição no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), reiniciando-se o treinamento com observância da carga horária  
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mínima, sem qualquer ônus adicional ao Contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados pela Contratada, exigindo o fiel 

cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe adotar todas as providências neste sentido 

8.2. Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela Contratada, com vistas à aferição da eficiência dos 

resultados das ações. 

8.3. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, conforme ajustado no presente Contrato. 

8.4. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades na 

execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção. 

8.5. Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato. 

8.6. A Contratante compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas 

neste Contrato e durante a vigência do mesmo. 

8.7. Obriga-se a Contratante, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, 

da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus 

agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em 

garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, 

onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o o Software objeto do presente contrato. De igual forma 

lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do Software, 

ampliá-los, alterá- os de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da 

Contratada, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da Contratante, que deve 

ser efetuada, só poderá ser operada pela Contratada ou pessoa expressamente autorizada pela mesma. 

8.8. A Contratante obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que 

possibilite a instalação\manutenção de forma remota dos Softwares objetos do presente contrato, bem como 

mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançadas. 

8.9. Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos 

como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não 

autorizada, invasão de softwares externos (tais como o vírus). A Contratada não se responsabiliza pelo 

conteúdo das informações contidas no(s) banco(s) de dados do software, sendo este de inteira 

responsabilidade da Contratante. 

8.10. Somente é permitido à Contratante a reprodução de CÓPIA DE RESERVA (“backup”), para a 

finalidade e condições estabelecidas na alínea “i” desta Cláusula, considerando-se qualquer outra cópia do 

sistema objeto deste contrato, além daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-

se-á como violação aos direitos de propriedade da Contratada, sujeitando a Contratante, e o 

funcionário/preposto responsável pela cópia indevida, às penalidades previstas no presente Contrato e 

legislação em vigor. 

8.11. Disponibilizar um meio de acesso à rede mundial de computadores "INTERNET" (Acesso Discado, 

Link Discado, via rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a 

internet e softwares de comunicação sugeridos pela Contratada. Nos casos onde houver filtros de pacotes 

(FIREWALL) a Contratada deverá deter condições técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros, 

mantendo, assim, permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança à 

prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO). 
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8.12. A Contratante será responsável pela proteção dos “softwares”, bem como das ferramentas a ela 

cedidos, contra o uso ou o acesso indevido, e se obrigará a utilizá-los exclusivamente na vigência contratual 

e em conformidade com as condições estabelecidas pelo outorgante das licenças. 

8.13. Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, em quaisquer eventos, promoções 

ou publicações, sem o conhecimento e autorização prévia e por escrito da Contratada. 

8.14. Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, em quaisquer eventos, promoções 

ou publicações, sem o conhecimento e autorização prévia e por escrito da Contratada. 

8.15. Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus funcionários e ou servidores ou pessoas 

as quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados do sistema informatizado de 

gestão pública sejam corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer dos compromissos aqui 

estabelecidos relativos ao uso, proteção e segurança de todo o sistema. No caso de alguma violação se 

consumar contra a sua vontade e sem seu conhecimento prévio, a contratante dará conhecimento dos fatos 

à contratada, além de empreender as ações necessárias no sentido de sustar ou anular a situação de violação. 

8.16. Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no processo de implantação, 

preferencialmente em tempo integral. 

8.17. Informar e manter atualizado junto à contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto. 

8.18. A Contratante deverá comunicar à Contratada a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, 

encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua 

vigência. A Contratada de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa do 

esforço e prazo para a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre respeitando sua 

metodologia de desenvolvimento. A Contratante se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da 

Contratada, quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas 

e/ou pedidos de esclarecimentos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, 

sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 8.3, letras “a”, “b” e “c”. 

9.2. O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de 

mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada 

judicialmente, quando for o caso. 

9.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

assegurando a garantia de prévia defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do 

contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os serviços não forem iniciados na data prevista 

ou concluídas nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo contratante; 

c) Multa combinatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado 

o prazo fixado no subitem anterior; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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9.4. É facultado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá 

aplicar o disposto no art. 40, XIV, “d” da Lei Federal nº 8.666/93 caso o contratante incorra nas 

infrações previstas na citada Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido: 

10.1.1. Por ato unilateral e escrito do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento. 

10.1.2. Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o 

direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.4. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

11.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes 

e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, 

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice 

venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja 

impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE). 

11.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
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Instituto de Previdência dos Servidores do    
Município de Santa Maria de Jetibá - ES 

 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias. 

 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 06 de novembro de 2020. 
 
 
 

_______________________________________________________ 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
DAVID RAASCH 

Presidente 
Contratante 

 
 
 
 

________________________________________ 
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 

Estevão Henrique Holz – Sócio Administrador 
Contratado 

  
 
 
Testemunhas: 

 

 

1 - _______________________________________    

CPF: 

 

 

2 - _______________________________________ 

CPF: 
 

 
 

 
 

 

 

 


