
PREFEITURA DE ALEGRETE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2021

LICITAÇÃO Nº 7413
               A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE ,através da Secretaria de Administração – Diretoria de Suprimentos
e Gestão de Materiais, pelo Memorando nº. 124/2021 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, no
uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto 287, de 03 de maio de 2019, que instituiu o Centro de
Formação e Apoio Empresarial  e demais legislações aplicáveis, torna público o processo seletivo de ingresso no
Centro  de  Formação  e  Apoio  Empresarial  com  o  objetivo  de  selecionar  propostas  de  empreendimentos,  para
instalarem- se na Unidade de Alegrete/ RS, elegendo Planos de Negócios de Produtos, conforme o Regimento Interno
de Operacionalidade do C.F.A.E. e conforme normas deste Edital. 

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos de habilitação deverão ser entregues a partir da data de divulgação do presente Edital, até a data
limite indicada no preâmbulo, no local e horário a seguir indicados:
Este comunicado público, os respectivos anexos, informações e esclarecimentos necessários estarão a disposição dos
interessados  na  Prefeitura  Municipal  de  Alegrete,  situada  no  Centro  Administrativo  Municipal,  na  Diretoria  de
Suprimentos e Gestão de Materiais, sito à Rua Major João Cezimbra Jaques, n° 200, Bairro Cidade Alta, Alegrete/RS,
até às  14:00  do dia 24/08/2021 ou através da página www.alegrete.rs.gov.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I –   PLANO DE NEGÓCIOS CENTRO DE FORMAÇÃO E APOIO EMPRESARIAL
ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

1 – DO OBJETO:

1.1 - O presente Edital tem por objeto o Processo Seletivo de Ingresso no Centro de Formação e Apoio Empresarial,
elegendo Planos de Negócios de Produtos.

1.2 - Para atender as possíveis Empresas, o Centro de Formação e Apoio Empresarial, disponibiliza uma estrutura
composta de 09(nove) módulos, cada um medindo 53 m² localizados na rua Vereador Ézio Marchisio, nº 260, Bairro
Ruy Ramos, Alegrete e terá sua ocupação e funcionamento regulados pelo Regimento Interno.

1.3- O usuário se compromete a cumprir todas as normas baixadas pela administração do Centro de Formação e
Apoio Empresarial constantes no Regimento.

1.4-  O  prazo  de  ocupação  gratuita  do  módulo  será  de  12(doze)  meses  a  partir  da  assinatura  do  Contrato  de
Permissão de Uso, podendo serem feitas benfeitorias nos módulos, tanto na parte interna, como na externa do
prédio,  com prévia aprovação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e podendo o valor ser
descontado do aluguel.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Vencido  este  prazo,  estabelecido  na  cláusula  quinta  do  Regimento,  poderá  o  usuário
requerer novo período de ocupação, não superior a 12( doze) meses, quando pagará agora, como locação, uma taxa
de  30%,  equivalente  a  aluguel  de  mercado  para  espaços  comerciais  e  pagável  até  o  5º(quinto)dia  do  mês
subsequente ao vencido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Findo este prazo e existindo outras empresas interessadas na ocupação do módulo, o 
usuário deverá desocupar o mesmo imediatamente, sob pena de retomada compulsória.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O não cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, sujeitará ao usuário o pagamento
de uma multa  equivalente a 05( cinco) vezes o valor do aluguel, por mês de atraso na desocupação
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão encaminhar Planos de Negócios pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em conjunto.

2.1.2-Caso o Plano de Negócios seja em conjunto, os proponentes responderão solidariamente pelas obrigações
perante a Prefeitura Municipal.

2.1.3- Todos os interessados podem encaminhar seus Planos de Negócios a qualquer momento, sendo avaliados e,
quando selecionados, ficarão credenciados para ocupar uma sala, de acordo com a disponibilidade de vagas.

3- DA INSCRIÇÃO

3.1- Os interessados deverão acessar o site da Prefeitura Municipal de Alegrete  www.alegrete.rs.gov.br e preencher
o formulário do Plano de Negócios simplificado, no link  Licitações e Contratos .

4- DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1 O processo de seleção será desenvolvido nas seguintes etapas:

4.1.1     Entrega do Plano de Negócio em envelope fechado, no Centro Administrativo, até dia 24/08/2021 às 14:00h,
situada na Rua Major João Cezimbra Jaques, nº 200, no Setor Administrativo, na Diretoria de Suprimentos e Gestão
de Materiais.

4.1.2 Triagem preliminar para verificar o alinhamento das propostas a este Edital;
4.1.3 Notificação do resultado através de e-mail;
4.1.4 Os Planos de Negócios classificados terão agendada entrevista e apresentação para até 10(dez) dias após o
recebimento do e-mail com o resultado, para uma Banca avaliadora, que será composta por 2(dois) membros da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 02(dois) membro do Centro Empresarial de Alegrete e 01(um)
membro do Pampatec Alegrete;
4.1.5 A apresentação será constituída de uma explanação de até 20(vinte) minutos sobre os critérios utilizados no
processo de seleção, descritos no item 5 deste Edital, podendo haver questionamentos da Banca;
4.2 O resultado e a classificação  serão encaminhados  em até 05(cinco) dias após  a realização  da  entrevista, por
e-mail.
4.3 Conforme classificação dos Planos de Negócios  e  disponibilidade de vagas,  deverá ser  efetuada entrega da
documentação descrita no item 6 deste edital, em até 05(cinco) dias.
4.4 A divulgação dos resultados finais ocorre em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da documentação.
4.5 A divulgação do resultado final estará disponível no site da Prefeitura de Alegrete.
4.6 Todos os contatos serão feitos através do e-mail informado no Plano de Negócios.
4.7 O Plano de Negócios informado terá validade de até 03(três) meses.
4.8 Sendo selecionado e não vindo a ocupar o módulo disponibilizado, o proponente continuará habilitado por, no
máximo, 03(três) meses.
4.8.1 A ocupação da sala obedecerá à fila de espera, de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Negócios.
4.8.2 Decorrido o prazo de 03(três) meses, será necessária a apresentação de um novo Plano de Negócios.

5-DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO
5.1 Os Planos de Negócio serão analisados pela Banca Avaliadora conforme quadro abaixo:

Critérios Pontos
Capacidade Técnica (conhecimento+habilidade) do empreendedor e equipe para executar o Plano
de Negócio:

Pontuação Capacidade Técnica
0 a 3 Nenhuma
4 a 6 Pouca
7 a 8 Suficiente

9 a 10 Adequada

10

Experiência Profissional (habilidade+atitude) do empreendedor e equipe para executar o Plano de
Negócio

Pontuação Experiência Profissional
0 a 9 Nenhuma

30
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10 a 15 Pouca
16 a 20 Suficiente
21 a 30 Adequada

Abrangência do Plano de Negócios (escalabilidade x tamanho do mercado)
Escalabilidade:  capacidade  que  um  negócio  tem  de  crescer  sem  perder  suas  características  e
qualidades. O negócio tem a capacidade de aumentar o faturamento sem elevar muito os custos.
Atribua a pontuação de acordo com sua percepção:

Pontuação Escalabilidade X Tamanho do Mercado
0 a 3 Mercado Local x com poucos clientes

4 Mercado Regional com poucos clientes
5 Mercado Nacional com poucos clientes
6 Mercado Internacional com poucos clientes
7 Mercado Local com muitos clientes
8 Mercado Regional com muitos clientes
9 Mercado Nacional com muitos clientes

10 Mercado Internacional com poucos clientes

10

Impacto Ambiental do Projeto de acordo com a classificação de atividades do Conselho Estadual de
Meio Ambiente e seu respectivo potencial poluidor

Potencial Poluidor Pontos
Alto 5

Médio 10
Baixo 15

Nenhum                                             20

20

Viabilidade Técnica do Projeto demonstrada no Plano de Negócio
Existem recursos técnicos ou tecnologia que possibilitam produzir as entregas (produto, serviço ou
ideia) atendendo às especificações? 
O projeto, ou produto ou atividade(serviço ou processo)estão adequados à Legislação/Fiscalização
vigente?

20

Viabilidade mercadológica do projeto demonstrada no Plano de Negócio
Levem em consideração três aspectos: Consumidores, Concorrentes; Fornecedores, incluindo os já
existentes e os possíveis entrantes.
Essa análise também visa responder às seguintes perguntas:
Qual é o mercado alvo? Quem; Onde; Renda; Faixa etária; Nível de educação, etc...
Produtos  concorrentes?  Substitutos;  Existentes/Novos;  Novas  tecnologias;  Tendências;  Produtos
complementares;
Produto ou Serviço: Precificar, Dimensionar o volume produzido; Avaliar a sazonalidade; Canais de
distribuição;

20

Disponibilidade de recursos financeiros para o projeto
O empreendedor demonstra que já dispõe ou que conseguirá mobilizar os recursos financeiros para
executar o Plano de Negócios

20

Potencial de geração de emprego e renda
Qual a expectativa de criação de novos postos de trabalho, especialmente para a mão-de-obra local,
com a execução do Plano de Negócios?
Qual  a expectativa de geração de renda para os empreendedores com a execução do Plano de
Negócio?

20

Nível de interação com a comunidade
Capacidade demonstrada no Plano de Negócio de criar ações de Responsabilidade Sócio-Ambiental 20

Pontuação Máxima Total: 170

5.2 Serão desclassificados os projetos que não atingirem 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima total, ou
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não atingirem 50% (cinquenta por cento) da pontuação individual em 3 critérios. 
5.3 Serão desclassificados os Planos de Negócios inadequados as instalações ofertadas,  ao objetivo do presente
Edital.
5.4 A Banca avaliadora poderá designar apoio técnico da área temática de determinado Plano de Negócio.

6. DA CONTRATAÇÃO
6.1 Os proponentes dos Planos de Negócios selecionados deverão apresentar a documentação relacionada abaixo,
em via original ou mediante fotocópia autenticada pelo servidor que a recebe, no prazo máximo de 05(cinco) dias
após a divulgação do resultado no site da Prefeitura.
6.2-Documentação para proponente pessoa física (quando o proponente ainda não registrou a empresa):
6.2 .1 Cédula de Identidade;
6.2.2 Prova de inscrição no CPF;
6.2.3 Currículo do empreendedor individual, acompanhado de certificados que julgar necessário.
6.2.4 Plano de Negócio impresso, conforme Anexo I deste Edital;
6.3 Documentação para Proponente pessoa jurídica já constituída (individual ou sociedade):
6.3.1 Prova de inscrição no CNPJ com sua sede e administração no Brasil.
6.3.2 Alvará, no caso de empresa individual;
6.3.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais.
6.4 No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus diretores;
6.4.1 Certidão Negativa de débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, na jurisdição fiscal do domicílio
do interessado;
6.4.2 Currículo dos sócios da empresa, em caso de pessoa jurídica, acompanhado de cópia dos certificados que julgar
necessário;
6.4.3 Plano de Negócios impresso, conforme Anexo I deste Edital;
6.5 Em caso de proposta conjunta, deverão apresentar cadastro individual, bem como anexar documentos de todas
as pessoas que firmem a proposta.
6.6 Serão  considerados  desclassificados  deste  processo  seletivo  os  interessados  que  não  apresentarem  a
documentação exigida dentro do prazo definido neste item do Edital.
6.7 O Plano de Negócios, conforme Anexo I, deverá estar assinado pelo interessado, redigido em português, de forma
clara, não podendo ser manuscrito e nem conter rasuras ou entrelinhas.

7. DOS CRITÉRIOS PARA DESIGNAÇÃO DOS MÓDULOS E MANUTENÇÃO
7.1 A designação do(s) módulo(s) a serem ocupados pelos interessados, caberá a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico  e  Turismo,  conforme  critérios  e  fundamentos  objetivos  relacionados  à  espécie  de  negócio  a  ser
desenvolvido.
7.2 Todas as benfeitorias feitas pelas empresas, devem ser aprovadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Turismo, ficando os custos a cargo das empresas, podendo ser descontados os valores nas taxas de aluguel.
7.2.1 A  administração  do  Centro  de  Formação  e  Apoio  Empresarial  será  da  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico e Turismo.
7.2.2  As empresas terão que colocar à disposição da administração ou síndico do Centro de Formação e Apoio
Empresarial, as verbas necessárias ao pagamento da sua quota nas despesas comuns de manutenção do Berçário,
tais como: administração, água, energia elétrica, telefone, vigilância, manutenção, limpeza, aluguel, seguro, etc.., se
for o caso. 
7.2.3 Em caso de abandono do módulo por um período maior de 30(trinta) dias sem comunicar a Secretaria de
Desenvolvimento  Econômico  e  Turismo,  a  empresa  perderá  o  vínculo  com  o  Centro  de  Formação  e  Apoio
Empresarial,  e  terá  de  pagar  as  taxas  devidas  até  a  data  da  retomada pelo  Município,  devendo  o  mesmo ser
repassado ao próximo da fila de espera.

8-DA REAVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
 As empresas serão reavaliadas  a cada 06 (seis) meses pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
tendo como objetivo monitorar o funcionamento e  verificar se os prazos estabelecidos nos Planos de Negócios estão
sendo cumpridos,  para que as mesmas  continuem ocupando os módulos.
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9-DO CONTRATO
9.1  O  ingresso  no  Centro  de  Formação  e  Apoio  Empresarial  será  formalizado  entre  os  selecionados  mediante
assinatura do “Contrato de Permissão de Uso”, constante no Anexo II do presente Processo Seletivo.
9.2 O contrato será  assinado com prazo de vigência de até  12(doze)  meses,  podendo ser prorrogado por mais
12(doze) meses.
9.3  Após a comunicação e Aprovação do Plano de Negócios pela Banca Avaliadora, o proponente que não tiver
empresa constituída, terá prazo de 60(sessenta) dias para formalizar a empresa junto aos órgãos competentes para
cadastro de pessoa jurídica, a fim de firmar o “Contrato de Permissão de Uso”, sob pena de perda do direito da
contratação.

10-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3961.17.41 ou pelo e-mail sedecalegrete@gmail.com
10.2 Nos casos omissos, caberá a decisão a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Alegrete, 07 de junho de 2021.

                                                                                                                                                           Marcio Fonseca do Amaral

                                                                                                                                                           Prefeito Municipal
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ANEXO I

                                                                                 PLANO DE NEGÓCIOS
CENTRO DE FORMAÇÃO E APOIO EMPRESARIAL

1. SITUAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA:
1.1 - Razão/Denominação Social:
1.2 - Nome fantasia:
1.3 - Capital social integralizado: R$ Data: Capital social a integralizar: R$ Data:
1.4 - Nº. de inscrição no CNPJ:
1.5 - Nº. de inscrição Fazenda Estadual:
1.6 - Nº. de inscrição Fazenda Municipal:

2. INVESTIMENTO:
2.1 - Recursos próprios: R$
2.2 - Recursos de terceiros: R$
2.2.1 - Instituição Bancária:
2.2.2 - Valor Financiado: R$
2.2.3 - Prazo de Carência:
2.2.4 - Juros: % ao ano.
2.2.5 - Fator de correção:
2.2.6 - Prazo de pagamento/amortização
2.2.7 - Valor da prestação atual/prevista: R$
2.3 - Máquinas e equipamentos utilizados no processo de fabricação ou prestação de serviços:
TIPO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO QUANT. VALOR (R$)
TOTAL

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREENDIMENTO (DO NEGÓCIO):
3.1 - Tipo de Negócio:
3.2 - Razões para acreditar na viabilidade do empreendimento:
3.3 - Pontos positivos do empreendimento:
3.4 - Principais dificuldades relacionadas ao negócio:

4. INFORMAÇÕES DO(S) PROPRIETÁRIO(S):
4.1 - Nome: Função:
4.2 - Endereço Residencial: Nº.:
4.3 - Bairro: Município:
4.4 - Nº. do CPF:
4.5 - Participação na Sociedade: %
4.6 - Formação
( ) 1º grau incompleto
( ) 2º grau incompleto
( ) 1º grau completo
( ) 2º grau completo
( ) Superior Incompleto
( ) Superior completo
4.7 - Cursos técnicos realizados: (Nome do Curso/Entidade Promotora/Carga Horária)
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4.8 - Cursos de Formação:  Cap.Gerencial: (Nome do Curso/Entidade Prom./Carga Horária)

5. PRODUÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
5.1 - Descrição sumária do processo e tempo de PRODUÇÃO/PRESTAÇÃO de serviços (por produto ou serviço).
5.1.1 - Produto/Serviço:
Descrição:
Tempo de Produção:
5.1.2 - Produto/Serviço:
Descrição:
Tempo de Produção:
5.1.3 - Produto/Serviço:
Descrição:
Tempo de Produção:
5.1.4 - Produto/Serviço:
Descrição:
Tempo de Produção:
5.2 - Horas de Produção Dia:

6 - TIPOS E FONTES DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS:
(Inc. embalagens).
Produto Matéria Prima/ Fonte Quant. Unidade: Custo TOTAL
Serviço Insumo Unitário
TOTAL

7 - CUSTOS FIXOS/INDIRETOS: (MENSAIS)
Salário Administrativo: R$
Encargos (85%) R$
Pró-labore: R$
INSS s/Pró-labore(15%): R$
Honorários do contador: R$
Aluguel e taxas: R$
Água: R$
Telefone: R$
Luz: R$
Despesas Diversas: R$
Despesas Esc./Mat.Exp. R$
Depreciação Equipamento: R$ Total:

8 - COMERCIALIZAÇÃO:
8.1 - Relacione os produtos/serviços
Produto/Serviço Unidade Preço de Quantidade Com. Receita
Vende Mensalmente Mensal
TOTAL
8.2 - Forma de Comercialização e Distribuição adotada pela empresa:
8.3 - Mercado de Comercialização: (cliente potencial)
8.4 - Custos de Comercialização:
( ) ICMS ( ) Micro/Isenta
( ) Alíquota 0
( ) 17%
( ) IPI %
( ) ISSQN %
( ) Cofins 2%
( ) Contribuição social -0,96%
( ) Comissões %
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( ) Propaganda %
( ) Frete %
( ) IRPJ
( )lucro presumido – 1,25%
( ) PIS: 0,65%

9 - MERCADO CONCORRENTE:
9.1 - Relacione os principais pontos positivos da concorrência:
9.2 - Relacione os principais pontos negativos da concorrência:
9.3 - Quais as alternativas da empresa para diferenciar os seus produtos/serviços da empresa concorrente:

10 - PREVISÃO DE MÃO-DE-OBRA PRODUÇÃO:
Cargo/Função Salário Encargos (85%) Total
TOTAL

                                                                                                                                                              Alegrete :       /      /                 

_______________________

                                                                        Proponente                                                                                 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2021

LICITAÇÃO Nº 7413

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

CONTRATO N° _____/2019

Aos_______dias do mês de________________do ano de dois mil e ______________,pelo presente instrumento , as
partes, de um lado a PREFEITURA DO ALEGRETE, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ/MF nº 87.896.874/0001-
57, doravante denominada simplesmente  MUNICÍPIO, neste ato representado por seu  Prefeito Municipal  Márcio
Fonseca do Amaral, brasileiro, médico veterinário, CPF 547.890.010/91 ______________________, e de outro lado a
empresa___________________,inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  _________________,neste  ato  representada  por  seu
sócio, Sr.______________________,adiante denominada simplesmente  PERMISSIONÁRIO, celebrou-se o presente
Termo de Permissão de Uso, em virtude de adjudicação no procedimento administrativo relatado na Ata da Reunião
de Avaliação das Propostas, datado de__________________, sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente Termo de Permissão de Uso parte do prédio público municipal
abaixo descrito:
"O(s)  módulo(s)  no(s)  "Berçário  Industrial",  medindo  53m2 (cinquenta  e  três  metros  quadrado  )  de  área  cada,
localizado(s) na Rua Vereador Ézio Marchisio, nº 260, nesta cidade, prédio este, destinado às empresas selecionadas
para o Centro de Formação e Apoio Empresarial.

CLÁUSULA  SEGUNDA:  O  PERMISSIONÁRIO  usará  o(s)  módulo(s)  objeto  desta  permissão  exclusivamente  para  a
execução da proposta aprovada na seleção de empresas, mediante o Processo Administrativo nº 195/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo da presente Permissão de Uso será de 01(um) ano(s), a contar da assinatura deste
Termo, prorrogável por 01(um) ano(s), nos termos do regimento interno.

PARÁGRAFO ÚNICO: O MUNICÍPIO poderá revogar a presente Permissão, mediante notificação administrativa ao
permissionário.

CLÁUSULA QUARTA: A presente Permissão de Uso, a título precário, não gera ao PERMISSIONÁRIO direito subjetivo
de continuidade,  cabendo ao MUNICÍPIO,  em qualquer  tempo e qualquer  título,  seja  por  descumprimento das
obrigações ou quando o interesse público o exigir, revogá-la, sem direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA QUINTA: É proibido ao PERMISSIONÁRIO:
a) ceder a outrem, a qualquer título, os serviços objeto desta permissão;
b) praticar ou permitir o exercício de atividade diferente da aprovada na seleção da empresa;
c)  deixar  de  operar  por  mais  de  30  (trinta)  dias  consecutivos  ou  alternados,  sem  prévio  consentimento  do
MUNICÍPIO;
d) realizar qualquer propaganda eleitoral no prédio em que está localizado o módulo objeto da presente permissão.

CLÁUSULA SEXTA: A prática de qualquer das infrações previstas nas cláusulas anteriores, o descumprimento das
proibições e requisitos exigidos pelos órgãos municipais, implicará na extinção da presente permissão.

CLÁUSULA SÉTIMA: O PERMISSIONÁRIO fica diretamente vinculado aos órgãos, em tudo que disser respeito ao uso
do imóvel objeto desta permissão e que se inclua na esfera de suas competências.

CLÁUSULA OITAVA: O MUNICÍPIO reserva-se o direito de acesso ao módulo objeto da Permissão, a fim de proceder
vistoria e outras diligências que entender convenientes.
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CLÁUSULA  NONA:  Extinta  a  Permissão,  o  PERMISSIONÁRIO  se  obriga  a  restituir  o(s)  módulo(s)  ao  MUNICÍPIO,
desimpedido(s) e em perfeitas condições de uso.

CLÁUSULA  DÉCIMA-PRIMEIRA:  Fazem  parte  integrante  do  presente  Termo  de  permissão  de  Uso,  o  Regimento
Interno, Plano de Negócios do Centro de Formação e Apoio Empresarial, o Processo Administrativo Nº. 544 e toda
documentação relativa às propostas das empresas selecionadas.

Do que constar e valer em todos os seus efeitos de direito celebrou-se o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, o
qual, depois de lido às partes, foi por elas achado conforme e assinado.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e
forma e uma só finalidade, perante 02 (duas) testemunhas que também assinam tudo depois de ter sido o Contrato
lido e achado conforme, estando de acordo com o estipulado.

Alegrete, ___ de __________ de 2021.

_____________________________                                                       

_____________________________                                                     __________________________________
Empresa Prefeitura Municipal
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