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CONTRATO Nº 064/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ/SP E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 

 
  
 
     Aos 07 (sete) dias do mês de novembro, do ano de 
2018, no Paço Municipal “Waldomiro Xavier de Souza Filho”, localizado na Av. Rodolfo 
Baldi nº 817 - Centro, na presença das testemunhas infra-assinadas, compareceu as 
partes contratantes, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ sob nº 
45.128.816/0001-33, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE”, neste 
ato representado pelo Senhor SILVIO CESAR SARTORELLO, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade (RG) n.21.864.314-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob n. 
157.869.768-90, residente e domiciliado na cidade de Tabapuã/SP- CEP 15880-000, na 
Rua Paulino Marchi nº 2171 – Residencial Luiz Donadi, Prefeito Municipal no efetivo 
exercício do cargo, e de outro lado a instituição Financeira  BANCO BRADESCO S/A, 
estabelecida na cidade de Osasco/SP CEP 06029-900, no NUC Cidade de Deus s/n. 
Vila Yara, inscrita no CNPJ sob n. 60.746.948/0001-12, doravante denominada 
simplesmente “CONTRATADA”, neste ato representada pelos Senhores Luiz Gustavo 
Nardelli Canelada, portador do RG nº 20.560.634-9 SSP/SP e do CPF nº 104.242.938-
38, residente e domiciliado na Av. Benjamin Constant nº 1306 – Centro – CEP 15880-
000 – Tabapuã/SP e Jose Lafaiete Gomes Aranha, portador do RG nº 7.828.870 
SSP/SP e do CPF nº 017.306.278-46, residente e domiciliado na Rua Cila nº 3536 – 
Bloco A – Apto 144 – Vila Imperial – CEP 15015-800 – São José do Rio Preto/SP, as 
quais, na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente contrato, regido pelas 
seguintes cláusulas: 
 
 

Cláusula Primeira 
Do Objeto 

 
 Constitui objeto do presente contrato a outorga, a 
estabelecimento bancário, dos serviços de processamento e pagamento mensal de 
vencimentos, salários e proventos dos servidores municipais em atividade, inativos, 
aposentados, pensionistas da administração municipal, e subsídios de agentes 
políticos, de competência da Prefeitura Municipal, abrangendo:  
 
 a) em caráter de exclusividade, o processamento 
das folhas e pagamento mensal dos servidores públicos municipal ativos, inativo, 
aposentado e pensionista, em geral, em número aproximado de 524 (quinhentos e vinte 
e quatro), procedimentos mensais, podendo ocorrer variações, para mais ou para 
menos, ao longo do período do contrato; 
 
     b) sem caráter de exclusividade, consignação em 
folhas de pagamento de eventuais empréstimos a serem concedidos aos referidos 
servidores, de acordo com convênio firmado com essa finalidade. A taxa de juros a ser 
praticado para os empréstimos em consignação dever ser previamente negociada entre 
o Município e a Instituição Financeira Contratada. 
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Cláusula Segunda 
Das Obrigações da Contratada 

 
 
 1. A Contratada deverá manter agência bancária 
na cidade de Tabapuã, com no mínimo 02 (dois) caixas e pessoal interno que 
possibilitem o atendimento interrupto dos servidores das 10h às 15h, nos dias úteis, 
além do terminal eletrônico de que trata a cláusula seguinte. 
 
 2. Caso a contratada não tenha agência na cidade 
de Tabapuã, deverá instalar, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 
presente contrato, um posto de atendimento bancário, com no mínimo 02 (dois) caixas 
e pessoal interno para atendimento ininterrupto dos servidores das 10h às 15h, nos dias 
úteis, além do terminal eletrônico de que trata a cláusula seguinte.  
 
     3. A Contratada deverá manter um terminal 
eletrônico de autoatendimento na cidade de Tabapuã, para funcionar durante 24 
horas, ficando conferido para esse fim o prazo de 90 (noventa dias), contados da 
assinatura do presente contrato. 
 
     4. A Contratada deverá dispor de sistema 
informatizado compatível com o do Município, de forma que todas as operações sejam 
processadas por meio eletrônico e online, sendo que todas as despesas de 
adaptações, se necessárias, correrão por conta da instituição financeira. 
 
     5. Para os servidores que receberem sua 
remuneração em conta exclusivamente salário, serão assegurados os benefícios da 
Circular BACEN nº 3.338/06. 
 
    6. Aos servidores que optarem pela abertura de 
conta corrente, serão garantidas as gratuidades previstas na Resolução CMN n 
3.919/2010. 
 
 7. Os créditos a serem lançados nas contas-salário 
ou contas-correntes dos servidores da Prefeitura e demais órgãos da Administração, 
abrangerão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, do 13º salário, das 
férias e demais créditos originários da relação funcional-institucional ou de emprego 
entre os beneficiários e a Prefeitura, incluindo todos os órgãos a ela vinculados. 
 
     8. A Contratada deverá inovar e otimizar os 
produtos e serviços oferecidos aos servidores municipais, objetivando sua melhor 
eficiência e qualidade. 
 

Cláusula Terceira 
Das Obrigações do Município 

 
     1. A Prefeitura enviará a relação nominal dos 
servidores, contendo os dados necessários ao processamento da folha, com 
antecedência de três dias úteis da data do crédito, no caso de pagamento mensal. 
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     2. Nos termos das Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional, da identificação cadastral dos beneficiários deverão constar, 
obrigatoriamente, os números do documento de identidade e de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), vedada a utilização de nome abreviado ou de qualquer 
forma alterado, inclusive pela supressão de parte ou partes nominais.  
 
     3. A Prefeitura deverá informar, ainda, à instituição 
financeira contratada, eventual exclusão do beneficiário de seus registros, tão logo seja 
efetuado o último pagamento relativo à sua anterior condição. 
 
     4. O Município determinará a data dos créditos, 
disponibilizando os recursos financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia, de 
acordo com a seguinte fórmula: 
 
D-3 = data a ser repassado, pela Prefeitura, o arquivo de dados para processamento da 
folha. 
D0 = data da entrega dos recursos financeiros pela Prefeitura à Contratada 
D+ 1 = data em que deverá ser efetuado o crédito na conta do servidor, disponível para 
saque. O processamento do crédito deverá ser feito a contar das 24 horas do D0.  
 

Cláusula Quarta 
Do Preço e das Condições de Pagamento 

 

 1. Pela outorga, em caráter de exclusividade, dos 
serviços de processamento e pagamento dos salários e vencimentos dos servidores 
municipais em atividade, inativos, aposentados, pensionistas e subsídios dos agentes 
políticos, a Contratada depositará em conta bancária a ser indicado pela Prefeitura, o 
valor de R$ 300.000,05 (trezentos mil e cinco reais), no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados do ato da assinatura do presente contrato.   
 
     2. O valor pago pela Contratada será contabilizado 
pela Prefeitura como receita do exercício em que se der o seu recebimento e será 
utilizado a livre critério da administração. 
 

Cláusula Quinta 

Do Prazo de Vigência 

 
1. O presente contrato terá vigência de 60 

(sessenta) meses, contados de sua assinatura, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
 

Cláusula Sexta 

Dos Encargos 

 
 1. Os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, 

comerciais e previdenciários, além de outras despesas eventualmente incidentes sobre 
os serviços objeto do presente contrato, serão arcados pela contratada. 
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   2. Caberá ainda à Contratada o pagamento de 

todas as despesas decorrentes da implantação do posto de atendimento bancário e do 
terminal eletrônico de autoatendimento 24 horas, abrangendo instalações físicas, 
elétrica, sistema lógico, de telefonia e transmissão de dados, além de outras mais 
havidas como necessárias à maior eficiência e qualidade dos serviços prestados. 

 
Cláusula Sétima 
Da Fiscalização 

 
1. Trimestralmente, a Prefeitura efetuará a 

avaliação dos serviços prestados pelo estabelecimento bancário contratado, bem como 
pesquisa no mercado financeiro de modo a aferir os serviços cobrados dos servidores. 
 

Cláusula Oitava 
 Das Penalidades 

 
 

 1. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, 
ficará sujeita às seguintes sanções: 
  
  a)  advertência; 
  
 b) multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso no cumprimento das 
obrigações previstas neste instrumento contratual, até o limite de 20 (vinte) dias; 
 
    c) multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato; 

 
    d) suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã, pelo 
período de até 02 (dois) anos; 

 
     e) declaração de inidoneidade de licitar ou contratar 
com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada 
com base na alínea anterior. 

 
  2. Se o valor da multa ou indenização devida não 
for recolhido, será cobrado judicialmente. 

 
  3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades 
acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão 
de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado 
no cadastro correspondente. 
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Cláusula Nona 
Da Rescisão 

 
     1. A rescisão do contrato dar-se-á na forma da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, sem embargo da 
multa a que ficar sujeita a parte que der ensejo ao distrato. 
 
     2. A Contratada reconhece os direitos da Prefeitura 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da referida Lei 8.666/93. 

 
 3. O contrato poderá, ainda, ser rescindido de 
pleno direito, sem necessidade de aviso ou interpelação judicial, assegurada a ampla 
defesa, nos casos de: 
 
 a) transferência ou subcontratação de seu objeto, 
no todo ou em parte, sem consentimento por escrito da Prefeitura; 
 
 b) persistência por mais de 30 (trinta) dias de 
infração, após aplicação das multas previstas na cláusula anterior; 
 
 c) absoluta impossibilidade de cumprimento das 
obrigações decorrentes deste contrato, por motivo de força maior ou caso fortuito. 

 
Cláusula Décima 

Da Vinculação ao Edital 
 

1. O cumprimento do presente contrato fica 
vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial 33/2018, seus anexos e à 
proposta da Contratada. 

 
Cláusula Décima-Primeira 

Do Foro 
 
   As partes contratantes elegem o foro da Comarca 

de Tabapuã/SP como único competente para dirimir eventuais litígios decorrentes do 
presente contrato. 

 
Cláusula Décima-Segunda 

Disposições Finais 
 
 1. O presente contrato foi elaborado em 
consonância com o disposto no Pregão Presencial nº 33/2018, cujo aviso foi 
devidamente publicado na forma da lei e interpretam-se como um contrato 
administrativo, aplicando-se lhe os princípios da teoria geral dos contratos e as normas 
de direito público incidentes à espécie, notadamente as disposições contidas na Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores. 
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 2. E por estarem assim justas e acertadas, firmam 
as partes o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas 
testemunhas que também o assinam para todos os fins e efeitos de direito. 

 
 

Município de Tabapuã/SP, 07 de novembro de 2018. 

 

 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP 
SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito Municipal 

 

 

CONTRATADA: 

 

LUIZ GUSTAVO NARDELLI CANELADA          JOSE LAFAIETE GOMES ARANHA 

GERENTE AGÊNCIA - BRADESCO S/A       GERENTE REGIONAL - BRADESCO S/A                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1ª_____________________________                           
   NOME: JOÃO CARLOS SERON 
   CPF: 029.657.178-46  
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
    CPF: 214.792.448-21 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ/SP. 

EXTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018 – Origem: Processo 67/2018 – 
Pregão Presencial n° 033/2018 – (Tipo Maior Oferta) - Contratante: MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ-SP- CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33; Contratada: BANCO BRADESCO S/A, 
CNPJ: 60.746.948/0001-12. OBJETO: A outorga, a estabelecimento bancário, dos 
serviços de processamento e pagamento mensal de vencimentos, salários e proventos 
dos servidores municipais em atividade, inativos, aposentados, pensionistas da 
administração municipal, e subsídios de agentes políticos, de competência da Prefeitura 
Municipal, abrangendo: a) em caráter de exclusividade, o processamento das folhas e 
pagamento mensal dos servidores públicos municipal ativos, inativo, aposentado e 
pensionista, em geral, em número aproximado de 524 (quinhentos e vinte e quatro), 
procedimentos mensais, podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao 
longo do período do contrato; b) sem caráter de exclusividade, consignação em 
folhas de pagamento de eventuais empréstimos a serem concedidos aos referidos 
servidores, de acordo com convênio firmado com essa finalidade. A taxa de juros a ser 
praticado para os empréstimos em consignação dever ser previamente negociada entre 
o Município e a Instituição Financeira Contratada. Vigência: 60 (sessenta) meses, 
iniciando-se na data de sua assinatura, ou seja, de 07 de novembro de 2018 a 06 de 
novembro de 2023. Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 07 de novembro de 2018–
SILVIO CESAR SARTORELLO – Prefeito Municipal – PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  

CONTRATADA: BANCO BRADESCO S/A 

CONTRATO N°. 64/2018 

OBJETO: A outorga, a estabelecimento bancário, dos serviços de processamento e 
pagamento mensal de vencimentos, salários e proventos dos servidores municipais em 
atividade, inativos, aposentados, pensionistas da administração municipal, e subsídios 
de agentes políticos, de competência da Prefeitura Municipal, abrangendo: a) em 
caráter de exclusividade, o processamento das folhas e pagamento mensal dos 
servidores públicos municipal ativos, inativo, aposentado e pensionista, em geral, em 
número aproximado de 524 (quinhentos e vinte e quatro), procedimentos mensais, 
podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo do período do contrato; 
b) sem caráter de exclusividade, consignação em folhas de pagamento de eventuais 
empréstimos a serem concedidos aos referidos servidores, de acordo com convênio 
firmado com essa finalidade. A taxa de juros a ser praticado para os empréstimos em 
consignação dever ser previamente negociada entre o Município e a Instituição 
Financeira Contratada. 
 
ADVOGADO(S) /Nº OAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 07 de novembro de 2018. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Silvio Cesar Sartorello 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF nº 157.869.768-90 e R.G. nº 21.864.314-7 SSP/SP  
Data de Nascimento: 14/10/1972 
Endereço residencial completo: Rua Paulino Marchi 2171 – Residencial Luiz Donadi - 
CEP 15880-000 – Tabapuã/SP 
E-mail institucional: licitação@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: isartorello@gmail.com 
Telefone(s): 17 3562 9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: Silvio Cesar Sartorello 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF nº 157.869.768-90 e R.G. nº 21.864.314-7 SSP/SP  
Data de Nascimento: 14/10/1972 
Endereço residencial completo: Rua Paulino Marchi 2171 – Residencial Luiz Donadi – 
CEP 15.880-000 – Tabapuã/SP 
E-mail institucional: licitação@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: isartorello@gmail.com 
Telefone(s): 17 3562 9022 
 Assinatura:_______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: Luiz Gustavo Nardelli Canelada  
Cargo: Gerente de Agência 
CPF: 104.242.938-38 e do RG: 20.560.634-9 SSP/SP                    
Data de Nascimento: 20/09/1972  
Endereço residencial completo: Av. Benjamin Constant nº 1306 – Centro – CEP: 
15.880-000 – Tabapuã/SP 
E-mail institucional: 1357.gerencia@bradesco.com.br 
E-mail pessoal: luiz.canelada@bradesco.com.br 
Telefone(s): 17 3562 1254 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  

CONTRATADA: BANCO BRADESCO S/A 

CONTRATO N°. 64/2018 

OBJETO: A outorga, a estabelecimento bancário, dos serviços de processamento e 
pagamento mensal de vencimentos, salários e proventos dos servidores municipais em 
atividade, inativos, aposentados, pensionistas da administração municipal, e subsídios 
de agentes políticos, de competência da Prefeitura Municipal, abrangendo: a) em 
caráter de exclusividade, o processamento das folhas e pagamento mensal dos 
servidores públicos municipal ativos, inativo, aposentado e pensionista, em geral, em 
número aproximado de 524 (quinhentos e vinte e quatro), procedimentos mensais, 
podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo do período do contrato; 
b) sem caráter de exclusividade, consignação em folhas de pagamento de eventuais 
empréstimos a serem concedidos aos referidos servidores, de acordo com convênio 
firmado com essa finalidade. A taxa de juros a ser praticado para os empréstimos em 
consignação dever ser previamente negociada entre o Município e a Instituição 
Financeira Contratada. 
 
ADVOGADO(S) /Nº OAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 07 de novembro de 2018. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Silvio Cesar Sartorello 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF nº 157.869.768-90 e R.G. nº 21.864.314-7 SSP/SP  
Data de Nascimento: 14/10/1972 
Endereço residencial completo: Rua Paulino Marchi 2171 – Residencial Luiz Donadi - 
CEP 15880-000 – Tabapuã/SP 
E-mail institucional: licitação@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: isartorello@gmail.com 
Telefone(s): 17 3562 9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: Silvio Cesar Sartorello 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF nº 157.869.768-90 e R.G. nº 21.864.314-7 SSP/SP  
Data de Nascimento: 14/10/1972 
Endereço residencial completo: Rua Paulino Marchi 2171 – Residencial Luiz Donadi – 
CEP 15.880-000 – Tabapuã/SP 
E-mail institucional: licitação@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: isartorello@gmail.com 
Telefone(s): 17 3562 9022 
 Assinatura:_______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: Jose Lafaiete Gomes Aranha  
Cargo: Gerente Regional de São José do Rio Preto 
CPF: 017.306.278-46 e do RG: 7.828.870 SSP/SP                    
Data de Nascimento: 10/03/1960  
Endereço residencial completo: Rua Cila nº 3536 – Bloco A, Apto 144 – Vila Imperial – 
CEP: 15.015-800 – São José do Rio Preto/SP 
E-mail institucional: 4367.gregional@bradesco.com.br 
E-mail pessoal: jose.aranha@bradesco.com.br 
Telefone(s): 17 3214 6029 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 

 


