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                        RECEBIMENTO DE RECURSOS DE PARCEIROS 
 
SEBRAE/RS 
CNPJ: 87.112.736/0001-30 
Representante Legal: ARMANDO PETTINELLI NETO 
Endereço: Rua Sete de Setembro n.º 555, CEP 90010-190, em Porto Alegre - RS 
 
PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Razão Social:  

CNPJ: 87.612.859/0001-30 
Representante Legal: CARLOS JUSTEN 
RG nº:  7058441481 
CPF nº: 760.805.600-20 
 
ORBE Proposta nº 274765 
Processo Administrativo nº 
Projeto: RS – Atendimento Regional – Noroeste  Ação: Capacitação 
Valor: R$ 44.550,00 
Nº de parcelas: 6   
Datas de vencimento: 30/06/2022, 30/07/2022, 30/08/2022, 30/09/2022, 30/10/2022, 30/11/2022 
Vigência do termo:  31/12/2022 
 
O objeto deste Termo é o recebimento de recursos do PARCEIRO acima qualificado, destinado aos Projetos do 
SEBRAE/RS que objetivam o desenvolvimento de ações em benefício de micro e pequenas empresas.  
 
O PARCEIRO se compromete a repassar ao SEBRAE/RS o valor indicado no preâmbulo deste documento por 
meio do pagamento de boleto (s) bancário (s) emitido (s) pelo SEBRAE/RS ou por meio de depósito bancário em 
conta corrente a ser informada pelo SEBRAE/RS. Nenhuma outra forma de repasse será admitida. 
 
Acertam os partícipes que o atraso no repasse do recurso acima poderá acarretar a suspensão dos trabalhos em 
desenvolvimento, sendo os mesmos retomados imediatamente após a regularização do inadimplemento e, 
também, a imposição de multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor não pago, independente do período 
de atraso, além de juros de 1% ao mês, sem prejuízo da atualização monetária. 
 
O presente Termo dar-se-á por encerrado mediante apresentação pelo SEBRAE/RS ao PARCEIRO, de Relatório 
Técnico informando as ações executadas. 
 
Serão realizadas as ações descritas abaixo:  
 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES* 
 

CONSULTORIA EM GESTÃO:  
- Controles Financeiros essenciais; 
- Indicadores de Desempenho econômico; 
- Gestão do fluxo de caixa e capital de giro; 
- Gestão de compras e estoque; 
- Custos e Formação de preços; 
- Planejamento Financeiro; 
- Planejamento Tributário; 
- Plano de Gerenciamento de Crises; 

Data da 
realização:  

Junho à 
dezembro/2022 

Carga 
Horária: 

450h 

Horário de realização: à 
combinar  

Nº de 
Participantes: 
30 empresas 
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- Valuation; 
- Plano de Negócio; 
 
  

Palestra: Organizando as finanças do meu 
negócio 

30/06/2022 
Carga 

Horária: 
2h 

19 horas 120 

*As datas e soluções podem sofrer alterações em casos de imprevistos 

 
O acompanhamento das ações será realizado pelo SEBRAE/RS, através de seu funcionário abaixo assinado, 
Gestor do Termo, o qual será responsável conforme normativas do SEBRAE/RS ou na falta deste funcionário, por 
quem o SEBRAE/RS indicar para cumprir a função.  
 
Na execução deste instrumento os partícipes obrigam-se a não oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de 
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste termo, ou de outra forma que não relacionada a este termo, devendo 
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
Os partícipes declaram estar cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/2018 - LGPD, e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para 
garantir, por si, bem como por seus parceiros, empregados e subcontratados, que utilizem os Dados Protegidos 
na extensão autorizada na referida Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
 
E, por estarem assim justos e acertados assinam o presente Termo em duas vias de igual forma e teor, para um 
só efeito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
 

                                                                                                                     Santa Rosa, 15 de junho de 2022. 
 

 
 
 
PARCEIRO 
PREFEITO 
CARLOS JUSTEN 
 

 
  
SEBRAE/RS 
ARMANDO PETTINELLI NETTO 
  

  
 
 
 
 
Testemunhas: 
 

 
GESTOR DO TERMO 
MICHELE DOS SANTOS COSTA 

 
Nome: 
CPF: 
 

 
Nome: 
CPF: 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Termo Recebimento de Recursos de Parceiros Campina das Missões para assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=79-E8-8F-EC-97-B5-68-AF-53-67-
B4-B2-2A-97-58-7F-CF-C1-10-40 acesse o site
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 79-E8-8F-EC-97-B5-68-AF-53-67-B4-B2-2A-97-58-7F-CF-C1-10-40

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 Michele dos Santos - 839.***.***-34 - 14/06/2022 11:22:04 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 189.***.***.**4

 Armando Pettinelli Neto - 252.***.***-98 - 15/06/2022 10:45:09 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 177.***.***.**5

 CARLOS JUSTEN - 760.***.***-20 - 17/06/2022 12:59:48 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 191.***.***.**4

PROTOCOLO DE TESTEMUNHA(S)
 Bruna Paz Segatti - 029.***.***-03 - 14/06/2022 11:12:09 
Status: Assinado eletronicamente como testemunha, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 187.***.***.**2


