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CONTRATO Nº 20220501 
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU E A EMPRESA ALMEIDA E 

DANTAS LTDA – ME, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

SEGUINTES: 

 

 

 

O Município de DOM ELISEU, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
AV. JK DE OLIVEIRA, 02, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 22.953.681/0001-45, representado pelo(a) Sr(a). GERSILON SILVA DA GAMA,   
Prefeito, portador do CPF nº 394.330.052-87, residente na RUA MACEIO, Nº512, e de outro lado a licitante   DE ALMEIDA E DANTAS LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 10.653.719/0001-85, estabelecida na Rua Jarbas Passarinho, 230, Centro, Dom Eliseu-PA, CEP 
68633-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por WILDEAN CARVALHO DANTAS, residente na 
, Dom Eliseu-PA, CEP 68633-000, portador do(a) CPF 793.135.152-53, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do 
Pregão n.º 011/2022-PMDE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas 
disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO 
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
011/2022-PMDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00806007/22/, devidamente homologada  pelo (a)  Senhor (a)  
GERSILON SILVA DA GAMA,    Gestor/Ordenador  de  Despesas  do PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, f icando este 
instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s)  Proposta(s)  de Preço(s)  do(s) licitante(s) 
vencedor(es), agora  CONTRATADA(S),  conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO 
2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as 
quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas e se obrigam reciprocamente. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
3.1 OBJETO: CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTOS E EXECUÇÃO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA 
ATENDER A PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, 24 HORAS/DIAS, 7 
DIAS/SEMANAS NA SEMANA, COM LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, DOWNLOAD E UPLOAD, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL 

 
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 
 

326806  INSTALAÇÃO INCIAL DE PONTO DE ACESSO A INTERNET -  P  SERVIÇO                 1,00           340,000           340,00 

        MDE - Marca.: DIGITAL                                   

326913  ACESSO A INTERNET, POR LINK DEDICADO - PMDE - Marca.  MEGABIT POR SE      5.700,00             6,000        34.200,00 

        : DIGITAL                                               

327157  MUDANÇA DE ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO  SERVIÇO                 1,00           340,000           340,00 

        - PMDE - Marca.: DIGITAL                               

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       34.880,00 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
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• Item 1 - Link de Internet Dedicados (Mbps - Mega bits por segundo) 
• Ponto Central – Prefeitura Municipal de Dom Eliseu  
• Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000  
 
4.1. O Link Dedicado com a Internet deve ser entregue no Ponto Central com redundância através de 2 (duas) conexões 
distintas entre o ponto de presença da Empresa e o Ponto Central. A conexão quer ficar como a de "backup” deverá 
suportar no mínimo 100% (cem por cento) da velocidade contratada. Neste Link de Backup/Contingência a Empresa 
poderá ficar no máximo em 24hs. 
  
4.2. Características Mínimas solicitadas:  
 
• Garantia de conexão 24 horas por dia e 07 dias por semana;  
 
• Deverá ter um escritório com técnico capacitado para atendimento na sede do Município;  
 
• O link deverá chega até o Município de Dom Eliseu;  
 
• Garantia total da banda contratada com redundância;  
 
• Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload;  
 
• Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 98% do contratado.  
 
• Suporte Técnico para o Link deverá ser prestado em horário de expediente da Prefeitura (Manha: 08h as 17hrs) com 
prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico;  
 
• Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contato com a Prefeitura para fins de 
análise do problema em no máximo 45 minutos;  
 
• A empresa deverá possuir outorga da ANATEL para explorar os Serviços SCM;  
 
• A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado e não deve incluir a taxa de 
overhead de protocolos até a camada do modelo OSI;  
 
• A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as dependências da Prefeitura até a 
conexão a infraestrutura de comunicação da Contratada, obedecendo as recomendações elaboradas pela Electronic 
Industries Alliancel Telecomunica íons Industry Association EIAlTIA e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) para provimento de serviços de acesso à internet (Internet Service Providers) e demais normas, quando couber;  
 
• A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos necessários a prestação 
do serviço.  
 
• Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas já existentes, 
incluindo as configurações em equipamentos de comunicação de dados decorrentes dessas mudanças, dar-se-ão através 
de solicitações formais por parte do Contratante, sendo que estas solicitações deverão ser executadas pela Contratada 
em, no máximo, 30 (trinta) dias. 
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• Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer demandas de configuração em equipamento de 
comunicação de dados, não decorrentes de solicitações descritas na subcláusula anterior, deverão ser realizadas pela 
Contratada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas;  
 
• A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas nas dependências do contratante, 
assim como a infraestrutura externa, para a implantação dos serviços contratados (passagem de cabos, lançamento de 
fibras ópticas, adaptação de tomadas etc). 
 

 

CLÁUSULA QUINTA DO LOCAL DE EXECUÇÃO/CONDIÇÕES E PRAZOS:  

5.1 – A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:  
 
5.1.1 – Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as necessidades do Órgão Solicitante, 
através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras.  
 
5.1.2 – O serviços deverá ser iniciados em até 02 (dois) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Compra, em horário 
de expediente de 8h as 13h de segunda a sexta feira. No local indicado na O.C dentro do território do município de Dom 
Eliseu. 
 
5.1.2.1 – As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h ao 12h30 e de 14h30 as 18h). 

CLÁUSULA SEXTA DO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

6.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada;  
 
6.2 - No momento da Execução dos Serviços solicitados estará presente um servidor municipal designado como fiscal 
para conferencia da instalação e verificação do bom funcionamento do acesso;   
 
6.3 - O responsável pela conferência dos serviços, receberá os pontos de internet em caráter provisório, em até 03 (três) 
dias uteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos 
estabelecidos, condições de segurança e demais exigências do procedimento licitatório, o aceite será definitivo e se 
efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber o poder de promover a recusa de recebimento 
dos serviços, desde que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao departamento 
competente para as providencias cabíveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA DO ADITAMENTO CONTRATUAL: 

 
7.1. A contratação poderá ser prorrogada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente justificado e com observância 
às condições estabelecidas nos incisos I e II do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e demais legislações aplicável.  
 

CLÁUSULA OITAVA DA GARANTIA DE BANDA  

 

8.1. Os serviços de acesso à internet deverão possuir a garantia de banda padrão para as tecnologias utilizadas e 

reguladas pela Anatel.  

CLÁUSULA NONA DA DISPONIBILIDADE 
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9.1.  Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limite de quantidade 

de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a 

banda disponível em cada acesso.  

CLÁUSULA DÉCIMA DA INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO 

 
10.1.  Para implantação, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da assinatura do Contrato, um cronograma de instalação dos serviços, de comum acordo com a Divisão de 

Informática da Prefeitura Municipal; 

 

10.2.  A solicitação de instalação, remanejamento, cancelamento será feita mediante solicitação formal; 

 

10.3. A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do seu respectivo 

contrato, para ativação do link; 

 

10.4.No caso do uso de tecnologias que necessitem de um prazo maior, a CONTRATADA em questão deverá fornecer 

justificativa por escrito Divisão de informática da Prefeitura Municipal, para aprovação; 

 

10.5. A Divisão de Informática da Prefeitura Municipal poderá solicitar remanejamentos após a instalação de qualquer 

Link de acesso, condicionadas a um estudo de viabilidade realizada pela CONTRATADA; 

 

10.6. Caso a CONTRATADA, após efetuar o estudo de viabilidade de instalação no novo endereço solicitado, conclua 

que não há condições técnicas para a nova instalação de acordo com as exigências técnicas da tecnologia e prazos 

estabelecidos, deve então comunicar este fato a Administração Municipal, com relatório comprovando a inviabilidade 

alegada. A Administração Municipal, diante de tal fato, estará desobrigada de manter o serviço de fornecimento link de 

acesso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:  

11.1. Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, defeitos em fusões ou 

outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser restabelecidos em, no máximo, 04 (quatro) horas;  

 

11.2. Durante a vigência do contrato, deverá ser disponibilizado um número de telefone que possibilite um atendimento 

de 24 (vinte e quatro) horas/dia, 07 (sete) dias por semana, para eventuais chamados técnicos. Este número atuará como 

central de atendimento das ocorrências do serviço; as ligações para ele efetuadas. Se necessário, a prefeitura abrirá as 

ocorrências diretamente com o consultor responsável a ser designado pela CONTRATADA. Para cada ocorrência de 

serviço, a licitante deverá disponibilizar um identificador único (número de chamado) para facilidade no acompanhamento 

das soluções;  

 

11.3. A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de TI (Tecnologia e informação) e o seu 

fechamento ficará condicionado ao aceite daquele departamento; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 - Aceite da instalação  
12.1.1 - O aceite do link de acessos deverá ser realizado na presença do Fiscal do Contrato e o técnico da 

CONTRATADA, nos locais onde forem instalados os serviços.   

 

14.1.2 - Quando houver solicitação de mudança de endereço do acesso fornecido, ou mudança de local no mesmo 

endereço, adotar-se-á o mesmo procedimento do aceite da instalação inicial.  

 

12.2 - Aceite do serviço mensal  

 

12.2.1 - O serviço mensal, que corresponde ao fornecimento dos acessos solicitados, deve ter sua fatura atestada pelo 

Fiscal do Contrato.  

 

12.2.2 - O atesto do Fiscal do Contrato a cada mês servirá como “Aceite de Serviço Mensal”.  

 

12.2.3 - O não pagamento das faturas devido pendência da contratada importará em prorrogação da fatura sem ônus 

para a Administração Municipal.  

 

12.2.4 - Não serão devidos os valores de serviço mensal de Link de acesso não ativados ou cancelados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1. O valor de instalação do Link de acessos especificado será pago após a emissão do aceite final. 

 

13.2. O valor mensal a ser pago pelo fornecimento do link de acesso de internet será pago mensalmente a partir do mês 

subsequente ao Aceite Final, sempre condicionado à emissão do “Aceite de Serviço Mensal” por parte do Fiscal do 

Contrato designado pela Administração Municipal;  

 

13.3. Em caso de solicitação de mudança de endereço, o valor correspondente será pago juntamente com o valor mensal, 

no mês seguinte à emissão do aceite desta mudança.  

 

13.4. Em caso de solicitação de mudança de local de acesso no mesmo endereço, o valor correspondente será pago 

juntamente com o valor mensal, no mês seguinte à emissão do aceite dessa mudança.  

 

13.5. Os valores ofertados para os serviços de mudança de endereço e mudança de local só serão exigíveis quando da 

efetiva utilização destes.  

13.6. O preço global para o fornecimento dos R$ 34.880,00(trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais) nos termos da 
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme 
descritos na cláusula terceira deste Contrato. 
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13.7. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a entrega 
a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, quantidade, volume 
se for o caso, valor unitário e valor total. 
 
13.8. No dia e hora designado para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo, devidamente 
datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o número da agência e o 
número da conta corrente para fins de transferência bancária. 
 
13.9.  O pagamento será efetuado através de transferência bancária. 
 
13.10. O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da CONTRATADA, em 
consequência de penalidades aplicadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PRAZO DO CONTRATO 
 
14.1. - O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2022, podendo ser 
renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes contratantes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15.1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 
2022 Atividade 0208.041220002.2.021 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, 
Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 34.880,00.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
16.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato. 
16.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos produtos realizado pela CONTRATADA. 
16.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da CONTRATADA. 
16.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e comodidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  DAS PENALIDADES E MULTAS 

18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, 

sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: 

a)   Advertência; 

b)  Multa; 

c)   Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, 

art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabil itação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Ordenador de Despesa. 
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18.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa da 
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação. 
18.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas: 
a)  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos; 
b)  Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, imprudência 
ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do Contato, 
hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para o CONTRATANTE; 
c)   Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
Contrato; 
d)  Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do Contrato. 
18.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a CONTRATADA possua junto ao CONTRATANTE, 
devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, facultada a defesa da CONTRATADA 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notif icação. 
18.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei n°8.666/93. 
18.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis para se pronunciar. 
18.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa: 

a)   Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA; 
b)   Interrupção dos meios normais de transportes; 
c)   Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  DA RESCISÃO 
19.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo 
aplicadas nos seguintes casos: 

a)  Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a CONTRATANTE não optar pela cobrança de multa prevista 
no Edital; 
b)  Revelando a CONTRATADA incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos; 
c)   Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos; 
d)  Se cometida qualquer fraude; 
e)   Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabil idades a ela afetas, nos termos 
do que dispõe este Contrato; 
f) Quando, depois de reiteradas notif icações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má- fé por parte da 
CONTRATADA na condução do Contrato. 

 
19.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido: 
a)   Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem 
cabíveis; 
b)  Amigavelmente, por acordo entre as partes; 
c)   Judicialmente, nos termos da legislação processual; 
d)  Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 
19.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à CONTRATADA, até 
que se apurem eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO 
 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO 

 

 

 
Av. JK de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, - CEP: 68.633-000 - Fone: (94) 3335-2210 

 

20.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização 
do CONTRATANTE. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMAPRIMEIRA DO FORO 
 
21.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos contratantes, o Foro 
da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA PUBLICIDADE 
 
22.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, do artigo 61 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  ASSINATURA 
 
23.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos. 
 
 
 

DOM ELISEU - PA, em 14 de Setembro de 2022  
 
 

 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

 CNPJ(MF)  22.953.681/0001-45 
    CONTRATANTE 

 
 
 

    DE ALMEIDA E DANTAS LTDA - ME 
    CNPJ 10.653.719/0001-85 

    CONTRATADO(A) 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1. ___________________________                                       2. ___________________________ 
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