
 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
1 

CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018 

 

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS-DAE pessoa jurídica de direito público, com sede 

a Rua Moisés Viana, 322, Bairro Hidráulica nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob  nº. 

96.041.330/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal no Exercício do Cargo de Diretor 

Presidente do DAE, O Senhor Solimar Charopen Gonçalves, no uso de suas prerrogativas legais, e 

considerando o disposto no art. 17 da Lei 12512/2011, através do Setor de Licitações vem realizar 

Chamada Pública para formalização de Termo de Colaboração com finalidade de intermediação de 

estágios por entidades publicas ou privadas sem fins lucrativos, durante o período de fevereiro/2018  

a dezembro de 2018. As instituições deverão apresentar a documentação até o dia 31/01/2018, as 10 

horas, no Setor de Licitações do DAE. 

 

1  DO OBJETO 

1.1  O objeto do presente chamamento publico é a formalização de Termo de Colaboração com a 

finalidade de intermediação de estágio por Entidades Públicas ou Privadas sem fins lucrativos  nos 

termos que dispõe a Lei nº 13.019/2014 e Decreto 8726/2016. 

 

2  DA JUSTIFICATIVA 

2.1  Justificamos o presente chamamento publico devido a necessidade de intermediação de 

estágio por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. O estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos. O estágio também faz parte do projeto pedagógico do curso e visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Dessa forma, o 

Departamento de Água e Esgotos de Santana do Livramento, com a oportunidade de estágios, está 

visando cumprir um papel social e contribuir para o desenvolvimento do estudante, incentivando a 

frequência escolar, fato o qual assegura ao estudante o primeiro e decisivo passo para o 

desenvolvimento da carreira. 

 

3  DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO 

3.1  O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio ao DAE para a execução de 

oferta de estágio a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior, de 

educação profissional e ensino médio, para atender as necessidades da Autarquia. 

 

3.2  Objetivos específicos da parceria: 

       a) Intermediação pelas ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS SEM FINS 

LUCRATIVOS, na condição de agente de integração, de estágios supervisionados, visando 

possibilitar oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de 

ensino médio. 

        b) O estágio, de interesse curricular, obrigatório ou não, deverá ser desenvolvido em ambiente de 

trabalho que possibilite a preparação do estagiário para o trabalho produtivo; ter caráter de 

complementação educacional e de prática profissional; ser planejado, executado, acompanhado e 

avaliado em conformidade com os currículos e horário escolar, bem como ser capaz de proporcionar a 

aplicação de conhecimentos teóricos, o aperfeiçoamento técnico- cultural, científico e de 

relacionamento humano, não acarretando qualquer vínculo de caráter empregatício com o DAE. 

      c) As Entidade Pública ou Privada sem fins lucrativos serão responsáveis por identificar as 

oportunidades de estágio, ajustar suas condições de realização, fazer o acompanhamento 

administrativo, cadastrar os estudantes. 

      d) O DAE, poderá disponibilizar até 40 ( quarenta) vagas de estágio com inicio em Janeiro/2018 

que poderão ser prorrogados a cada seis meses, não podendo ultrapassar dois anos. 



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
2 

       e) Será concedido a título mensal para cada estudante, conforme Decreto Municipal nº 6.053, de 

18 de abril de 2012, o valor de bolsa estágio de R$480,00(Quatrocentos e oitenta reais) para estudante 

de curso de nível superior, com carga horária de seis horas diárias de estágio; R$420,00(Quatrocentos 

e vinte reais) para estudante de curso da Educação Profissional de nível médio ou de Nível Técnico, 

com carga horária de seis horas diárias de estágio; R$320,00(trezentos e vinte reais)  para estudante 

de curso de Nível Médio regular, com carga horária de seis horas diárias de estágio e vale transporte. 

      f) Os valores devidos em decorrência deste Termo de Colaboração serão repassados diretamente 

ao ESTUDANTE denominado ESTAGIÁRIO, não havendo qualquer vínculo empregatício entre o 

Município/DAE e os estagiários, sendo os encargos e ou seguros exigível por lei, de responsabilidade 

do DAE. 

3.2.1 Havendo alteração de valores constantes da letra “e” acima, os valores serão corrigidos 

automaticamente pelo DAE. 

 

4.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas geradas com o objeto da presente Chamada Pública correrão à conta da dotação 

orçamentária da rubrica:  50.02.04.122.0031.6003.33.90.39 

 

5. DA INSCRIÇÃO: 

5.1 As Instituições interessadas em participar do presente chamamento publico deverão se 

inscrever, a partir da publicação do edital, até às 10 horas do dia 31/01/2018, desde que atendidas as 

exigências deste chamamento publico.  

5.2 Os envelopes deverão ser protocolados na Secretária Administrativa do DAE, ou enviados 

pelos correios ou outra forma de envio dos envelopes contendo a documentação exigida. 

 

5.3  DA DOCUMENTAÇÃO: Envelope nº 001- Habilitação 

 

5.3.1  Poderão participar do Chamamento Público as instituições que apresentarem os seguintes 

documentos no envelope de nº 01: 

a) Inscrição e cópia legível de CNPJ da instituição;  

b) Cópia legível (autenticada) da Carteira de Identidade/RG e CPF do (a) diretor (a) ou representante 

legal;  

c) Contrato Social e última alteração (se tiver);  

d) Certidões de Regularidade Trabalhista; 

e) FGTS;  

f) Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal;  

g) Certidão Negativa de Falência/Concordata; 

h) Comprovante de Habilitação de professores/orientadores de estágio e coordenadores pedagógicos; 

i) Documento comprobatório de credenciamento no Ministério da Educação (MEC); 

j) Requerimento de Credenciamento nos termos do Anexo I. 

 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018 

ENVELOPE n° 001 – Documentação para Habilitação  

PROPONENTE: (NOME / RAZÃO SOCIAL) CPF / CNPJ:  

ENDEREÇO:  

 

6. DO JULGAMENTO. 

6.1 A documentação exigida acima será analisada por Comissão Especial nomeada para este fim. 

6.2 Serão habilitadas todas as instituições que atenderem ao presente chamamento desde que 

apresentem a documentação exigida e inabilitada aquela que descumprir o presente chamamento. 

6.3 Da analise e decisão da Comissão será lavrada Ata da Sessão de Abertura e Julgamento. 
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7   Do resultado 

7.1  Após análise dos documentos apresentados, ao DAE, publicará  o resultado na imprensa 

Oficial e o divulgará no átrio do DAE.  

7.2  A Instituição que for declarada INABILITADA poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, a partir da publicação de que trata o item 7.1. O recurso deverá ser protocolado no 

Departamento de Água e Esgotos, das 7:40 Às 13:30. 

 

08  DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE 

CREDENCIAMENTO 

8.1 As instituições habilitada para credenciamento, nos termos deste edital, serão chamadas pelo 

DAE, a fim de firmar o convenio conforme disponibilidade de vagas. 

8.2 A chamada e a disponibilidade das vagas obedecerão aos critérios de utilização e capacidade 

de recebimentos destes estagiários pelo DAE. 

 

09  DAS RESPONSABILIDADES DO DAE 

9.1 Disponibilizar vagas por Curso de acordo com os ditames do edital e com a capacidade do 

DAE, tanto em termos de recursos humanos, estrutura e recursos materiais. 

9.2  Realizar diretamente ao estagiário o pagamento da bolsa Auxilio bem como de outros 

auxílios determinados por Lei. 

9.3 Manter cadastradas as empresas conveniadas através deste chamamento, assim como exigir 

quaisquer documento ou atualização que se faça necessário para o bom andamento do convenio a ser 

realizado. 

 

10  DA DENUNCIA E EXTINÇÃO 

10.1 O presente credenciamento poderá ser extinto por: 

a) Pelo decurso do prazo de vigência determinado na Clausula quarta; 

b) Por denuncia fundamentada de qualquer das partes desde que seja intimado o outro participe 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

c) Por rescisão de comum acordo entre as partes, por perda do interesse publico na execução do 

objeto. 

 

11  DA VIGÊNCIA 

11.1 O credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Termo de 

Credenciamento, podendo ser prorrogado, observadas as limitações legais, até sessenta meses a 

critério do DAE, mediante termo aditivo. 

 

 

12   DO FORO 

12.1 Quanto às dúvidas, divergências ou omissões decorrentes deste edital, que não puderem ser 

dirimidas de comum acordo entre as partes, fica eleito o Foro da cidade de Santana do Livramento 

- RS, como competente para solucioná-las, renunciando as partes a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

 

13  DISPOSIÇÕES GERIAS 

13.1  Poderá o DAE, revogar o presente Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, 

ou anulá-lo, em caso de ilegalidade. 

13.2  A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização, 

ressalvadas as hipóteses descritas na Lei nº 8.666, de 1993.  

13.3  Será facultado à Comissão  promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo e a aferição dos critérios de habilitação de cada instituição, 

bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
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fundamentar a decisão da comissão, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta.  

13.4  Decairá do direito de impugnar este Edital ou parte dele o interessado que não o fizer até o 

penúltimo dia útil designado para entrega do envelope contendo a documentação. 

13.5  Estarão impedidas de participar deste Chamamento Público as instituições cujos 

representantes se enquadrarem no art. 9º, III, da Lei nº 8.666, de 1993 ou que tenham qualquer outro 

impedimento legal para contratar com a Administração Municipal.  

13.6  A execução dos instrumentos jurídicos a serem firmados será avaliada pela Secretaria de 

Educação, mediante procedimentos de supervisão indireta, observando-se o cumprimento das 

cláusulas e condições estabelecidas nos referidos instrumentos. 

13.7  Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 

poderá ensejar a rescisão do instrumento proveniente deste Edital ou a revisão das condições 

estipuladas.  

13.8  Os convênios que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, na Imprensa Oficial. 

13.9 Os pedidos de informações ou esclarecimentos poderão ser feitos pelo telefone ou através dos 

e-mails: dae.licitacao@terra.com.br ou dae.licitacao@gmail.com.  

 

10. São Anexos a este Edital: 

10.1 Anexo I – Requerimento de Credenciamento 

10.2 Anexo II – Declaração de Cumprimento do Art. 7º DA CF 

10.3Anexo III – Termo de Colaboração - Convenio 

 

 

Sant’Ana do Livramento, 12 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

Janete Zuheir Wadie Badra 

Procuradora Geral do DAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solimar Charopen Gonçalves 

Prefeito Municipal No Exercicio do 

Cargo de Diretor Presidente do DAE 

 

 

 

mailto:dae.licitacao@terra.com.br
mailto:dae.licitacao@gmail.com
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Ao Diretor presidente do Departamento de Água e Esgotos – DAE 

 

Vimos por meio do presente, requerer nosso credenciamento para participar da concessão de estágios, 

em conformidade com o Edital nº 01/2017, juntando para tanto, todos os documentos exigidos, 

devidamente assinados e rubricados.  

 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que: 

 

- Tornamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações 

objeto deste credenciamento: 

 

- Encontramo-nos idôneos para licitar, contratar ou firmar credenciamentos com órgão ou 

entidade/universidade/faculdades/universidades/faculdades da administração Pública Federal, 

Estadual, municipal e do Distrito Federal; 

 

- As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 

 

- Concordamos integralmente com os termos do edital e de seus anexos. 

 

 

Data Nome e Assinatura do Representante legal. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º DA CF 

 

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 01/2018 
 

 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 

A Empresa............................, inscrita no CNPJ n.º................,  por intermédio de seu representante 

legal Sr.(a)......................., portador da  carteira de identidade n.º .............e do CPF.........................., 

declara, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e art. 27 da lei nº. 

8.666/93, acrescidos pela lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

   

Ressalva se for o caso assinale: 

(  ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

 

Local, data. 

 

__________________________ 

Representante legal e carimbo 
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CONVÊNIO  

TERMO DE COLABORAÇÃO 

CHAMAMENTO Nº 01/2018 
 

 

Contrato celebrado entre o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO - RS, com sede à Rua Moisés Vianna, nº 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF 

sob  nº. 96.041.330/0001-02, doravante denominado CONTRATANTE, representado por seu 

Prefeito Municipal No Exercício do Cargo de Diretor Presidente do DAE, Solimar Charopen 

Gonçalves, doravante denominado CONVENIENTE, e de outro lado a Instituição 

.........................................,  pessoa jurídica de direito privado constituída sob forma de associação 

civil, sem fins lucrativos e de fins não econômico, inscrita no CNPJ nº ......................., com sede a 

..............................,  CEP ................., Fone: ..............., neste ato representado por ............., portador 

do RG ...................., doravante denominado CONVENIADO. 

 

O presente convenio tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito 

abaixo, constante da Chamada pública nº. 01/2018, regendo-se pela Lei Federal Lei nº 13.019/2014 e 

Decreto 8726/2016, assim como pelas condições do Edital referido, cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.  

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 
O objeto do presente Convenio é a formalização de Termo de Colaboração com a finalidade de 

intermediação de estágio por Entidades Públicas ou Privadas sem fins lucrativos  nos termos que 

dispõe a Lei nº 13.019/2014 e Decreto 8726/2016. 

Parágrafo primeiro – ) Intermediação pelas ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS SEM FINS 

LUCRATIVOS, na condição de agente de integração, de estágios supervisionados, visando 

possibilitar oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de 

ensino médio. 

Parágrafo segundo – O estágio, de interesse curricular, obrigatório ou não, deverá ser desenvolvido 

em ambiente de trabalho que possibilite a preparação do estagiário para o trabalho produtivo; ter 

caráter de complementação educacional e de prática profissional; ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos e horário escolar, bem como ser capaz 

de proporcionar a aplicação de conhecimentos teóricos, o aperfeiçoamento técnico- cultural, científico 

e de relacionamento humano, não acarretando qualquer vínculo de caráter empregatício com o DAE. 

Parágrafo terceiro – As Entidade Pública ou Privada sem fins lucrativos serão responsáveis por 

identificar as oportunidades de estágio, ajustar suas condições de realização, fazer o acompanhamento 

administrativo, cadastrar os estudantes. 

Parágrafo quarto – O DAE, poderá disponibilizar até 40 ( quarenta) vagas de estágio com inicio em 

Janeiro/2018 que poderão ser prorrogados a cada seis meses, não podendo ultrapassar dois anos. 

 

Cláusula Segunda – DA REMUNERAÇÃO 

Será concedido a título mensal para cada estudante, conforme Decreto Municipal nº 6.053, de 18 de 

abril de 2012, o valor de bolsa estágio de R$480,00(Quatrocentos e oitenta reais) para estudante de 

curso de nível superior, com carga horária de seis horas diárias de estágio; R$420,00(Quatrocentos e 

vinte reais) para estudante de curso da Educação Profissional de nível médio ou de Nível Técnico, 

com carga horária de seis horas diárias de estágio; R$320,00(trezentos e vinte reais)  para estudante 

de curso de Nível Médio regular, com carga horária de seis horas diárias de estágio e vale transporte. 

Parágrafo primeiro – Os valores devidos em decorrência deste Termo de Colaboração serão 

repassados diretamente ao ESTUDANTE denominado ESTAGIÁRIO, não havendo qualquer vínculo 

empregatício entre o Município/DAE e os estagiários, sendo os encargos e ou seguros exigível por lei, 

de responsabilidade do DAE.  



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
8 

Paragrafo segundo – Havendo alteração de valores constantes da clausula segunda, os valores serão 

corrigidos automaticamente pelo DAE. 

 

Cláusula terceira – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

1 – Compete ao Concedente: 

 

a) Aceitar estagiários, regularizando a relação existente com o educando e com a instituição de 

ensino mediante celebração do termo de compromisso de estágio, que deverá indicar as 

condições de adequação do estágio a proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da 

formação escolar do estudante e aos horários e calendário escolar; 

b) Manter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 

termo de compromisso; 

c) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

d) Indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 

de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estágio.  

e) Exigir periodicamente comprovante de regularidade da matricula do educando (estagiário), 

conforme periodicidade definida para sua renovação. 

f) Verificar a frequência dos educandos (estagiários) junto a respectivas instituições 

credenciadas; 

g) Manter arquivo com documentos que comprovem a relação de estagio; 

h) Por ocasião do término do estágio, entregar termo de realização do estagio assinado pela 

autoridade competente, com indicação resumida de período de duração, atividades 

desenvolvidas e avaliação de desempenho. 

i) Remeter a instituição credenciada a cada 6 seis meses, relatório de atividades do estágio, 

elaborado pelo Setor de Pessoal, com vista obrigatória do estagiário; 

j) Manter os estagiários que prestem serviços na sede da Autarquia segurados, mediante apólice 

de seguros. 

k) Realizar diretamente aos estagiários o pagamento da bolsa auxilio e vale transportes que lhe 

forem devidos. 

 

II – Compete a Instituição de Ensino: 

a) Celebrar termo de compromisso com o educando, ou com seu representante legal quando ele 

for absoluto ou relativamente incapaz, e com a parte concedente; 

b) Avaliar as instalações de realização do estagio e sua adequação a formação cultural e 

profissional do educando; 

c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvido o estagio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação do estagiário; 

d) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades; 

e) Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local 

em caso de descumprimento de suas normas; 

f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

educandos; 

g) Comunicar a parte concedente do estagio, no inicio do período letivo, as datas de realização 

de avaliações escolares ou acadêmicas; 

h) Executar todas as atividade inerentes a implementação do plano de trabalho; 

i) Divulgar e informar os alunos sobre os processos seletivos de estagiários vigentes no DAE. 

 

Cláusula quarta – DA VIGÊNCIA 
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O credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Termo de Credenciamento, 

podendo ser prorrogado, observadas as limitações legais, até sessenta meses a critério do DAE, 

mediante termo aditivo. 

 

Cláusula quinta – DA EXTINÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

O presente credenciamento poderá ser extinto por: 

d) Pelo decurso do prazo de vigência determinado na Clausula quarta; 

e) Por denúncia fundamentada de qualquer das partes desde que seja intimado o outro participe 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

f) Por rescisão de comum acordo entre as partes, por perda do interesse publico na execução do 

objeto. 

 

Cláusula sexta – DO RECURSO FINANCEIRO  

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos Próprios do DAE, rubrica 

50.04.17.512.0034.6003.33.90.39 

 

 

Cláusula sétima – DAS ALTERAÇÕES 

O presente credenciamento poderão ser alterados de comum acordo entre as partes mediante lavratura 

de termo aditivo, obedecidas as disposições legais aplicáveis. 

 

Cláusula décima quarta – DO FORO  

Quanto às dúvidas, divergências ou omissões decorrentes deste convenio, que não puderem ser 

dirimidas de comum acordo entre as partes, fica eleito o Foro da cidade de Santana do 

Livramento-RS, como competente para solucioná-las, renunciando as partes a outro qualquer, por 

mais privilegiado que seja.   

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes contratantes, diante das testemunhas 

abaixo, o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais.  

 

 

Santana do Livramento,  

 

 

 

 

 

 Solimar Charopen Gonçalves 

Conveniado     Prefeito Municipal No Exercício do Cargo de 

Diretor Presidente do DAE 

 Contratante 

 

 

 

Janete Zuheir Wadie Badra Tiago Batista de los Santos 

Procuradora  Geral do DAE Ch. da Seção de Licitações 
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AVISO  

CHAMADA PUBLICA N. º 01/2018 

 

 

 

OBJETO:  O objeto do presente chamamento publico é a formalização de Termo de Colaboração 

com a finalidade de intermediação de estágio por Entidades Públicas ou Privadas sem fins lucrativos  

nos termos que dispõe a Lei nº 13.019/2014 e Decreto 8726/2016. 

 

DATA DA ABERTURA:  31/01/2018 

HORA: 10 horas (horário de Brasília/DF) 

 

Cópia do respectivo Edital poderá ser adquirido no local, por fax, pelo site: 

http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br/ ou ainda solicitado através do e-mail: 

dae.licitacao@terra.com.br.   Maiores informações pelo fone/Fax (55)3967-1309, e ainda pelo fax do 

Setor de Licitações e do pregoeiro (55) 3244-2079. 

 

 

 

Sant’Ana do Livramento, 12 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solimar Charopen Gonçalves 

Prefeito Municipal No Exercicio do 

Cargo de Diretor Presidente do DAE 
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