
EXTRATO CONTRATO 42/2021 
PL 78/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 38/2021 
Contrato de prestação de serviços que fazem a Prefeitura Municipal de Major Gercino/SC, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Gerônimo Silveira Albanas, n° 
78, cidade de Major Gercino SC, inscrito na CNPJ sob nº 82.845.744/0001-71, neste ato 
representado pelo Sr. Valmor Pedro Kammers, Prefeito Municipal de Major Gercino, doravante 
denominado simplesmente de Prefeitura Municipal de Major Gercino/SC e de outro lado a 

empresa MLAB ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob o nº 24.886.427/0001-05 neste ato representada por seu 
representante legal abaixo assinado, com sede na cidade de Biguaçu, sito a Rua 
Barão do Rio Branco, 77 CEP 88.160-120 doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, em conformidade com a Lei 8.666/93 com o Processo de Licitação n° 64/2021 
e Edital de Pregão Presencial nº 29/2021, têm entre si justo e contratado, o que se contém nas 
cláusulas seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE CONSULTORIA COM APOIO TÉCNICO OPERACIONAL CONTEMPLANDO SUPORTE, 

CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DOS 

DEPARTAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

O presente contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses a contar de sua 

assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

A Prefeitura Municipal de Major Gercino, pagará a Contratada à importância total de 

R$ 36.540,00, na forma e condições abaixo: 

Pagamento mensal no valor de R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais). 

O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo ou supressão, 

estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como 

também os lucros da CONTRATADA. 

Os recursos para pagamento do objeto do presente contrato estarão garantidos 

através de recursos próprios do orçamento do Município do ano de 2021 previstos em 

projeto atividade e de acordo com as qualificações orçamentárias constante na 

dotação de nº 20/2021 da Prefeitura Municipal. 

Serão realizados pagamentos, mediante apresentação das notas fiscais e em até 30 
dias úteis após a apresentação das notas fiscais. 
Valmor Pedro Kammers 
Prefeito Municipal 


