
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 171, de 02 de agosto de 2022.  

Altera a Resolução SESCOOP/RS nº 132, de 

30 de julho de 2019 e seu anexo III, e inclui 

o anexo V, para fins de adequação 

operacional, flexibilidade no cadastro de 

instrutores e de empresas prestadoras de 

serviços e possibilidade de envio de 

prestação de contas de forma virtual, e 

revoga as Resoluções SESCOOP/RS nº 154, 

de 08 de junho de 2021, nº 141, de 30 de 

março de 2020, nº 139, de 28 de janeiro de 

2020, nº 149, de 25 de agosto de 2020, e nº 

155, de 29 de junho de 2021.   

 

O Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS,  

CONSIDERANDO a necessidade de promover o aperfeiçoamento e a simplificação dos 

procedimentos que caracterizam o SESCOOP/RS, observadas as diretrizes e os 

objetivos do Planejamento Estratégico da Unidade Nacional e da Unidade 

Estadual/RS;  

CONSIDERANDO a necessidade de nivelamento dos investimentos dos respectivos 

eventos;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a inscrição, seleção e cadastramento 

dos prestadores de serviço de instrutoria;  

CONSIDERANDO o conjunto das diretrizes e normas que norteiam a elaboração de 

eventos, execução e prestação de contas e; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 1990/2022, Resolução 860/2012 e Resolução 

1.434/2016, todas do SESCOOP Nacional; 

RESOLVE aprovar a redação da presente Resolução, nos seguintes termos: 

 

Art. 1°. Altera a redação dos incisos I e II e parágrafo único do artigo 2° para fazer constar 

a seguinte redação: 

I. Programa Governança e Gestão; 

II. Programa Desempenho. 

Clicksign dee44019-5c92-41cd-b1b8-0f7e5b90f894



 

Parágrafo Único: É causa de bloqueio automático do acesso aos recursos do 

SESCOOP/RS o não atendimento às normas dos Programas de Monitoramento, 

bem como o descumprimento dos prazos neles estabelecidos. 

Art. 2°. Revoga o inciso III do artigo 2°. 

Art. 3° - Dá nova redação ao caput do artigo 7°, alterado pela Resolução SESCOOP/RS nº 

154, de 08 de junho de 2021 (atualmente revogada), conforme segue: 

Art. 7°. As cooperativas poderão realizar Eventos Descentralizados mediante a 

apresentação de Planos de Eventos para os eventos definidos no artigo 1º da 

presente Resolução até a proporção de 35% (trinta e cinco por cento) do valor 

recolhido anualmente ao SESCOOP, observada a análise do resultado dos 

Programas de Monitoramento para aquelas cooperativas que já integram os 

referidos programas. 

Art. 4°. Revoga o parágrafo primeiro do artigo 9°. 

Art. 5°. Altera a redação do parágrafo segundo do artigo 9°, modificada pelo artigo 1° 

da Resolução SESCOOP/RS nº 141, de 30 de março de 2020 (atualmente revogada), 

conforme segue: 

Parágrafo Segundo: As despesas custeadas pelo SESCOOP/RS contemplam a 

contratação de serviços de instrutoria, presencial ou remoto na modalidade 

síncrona, serviços de natureza artística e cultural, treinamentos vivenciais, assim 

como materiais técnicos e didáticos padronizados. 

Art. 6°. Altera a redação parágrafo sexto do artigo 9º, conforme segue: 

Parágrafo Sexto: No caso do disposto no parágrafo anterior, as cooperativas 

beneficiadas deverão estar registradas e em situação regular junto à OCB, à 

OCERGS e ao SESCOOP/RS e participando dos Programas de Monitoramento nos 

termos do Art. 2º desta Resolução.  

Art. 7°. Altera a redação do caput do artigo 16, assim como das alíneas “a”, “g”, “i” e “k” 

do inciso I e do parágrafo sétimo, nos termos que seguem: 

Art. 16. São requisitos necessários para a realização do cadastro de empresa 

prestadora de serviços: 

a) Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) ou última alteração 

acompanhada da consolidação contratual, inscrita ou registrada no órgão 

competente, se for o caso; 

g) Inclusão, no sistema informatizado do SESCOOP/RS, das informações 

atualizadas da empresa prestadora de serviços; 
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i) Declaração de Inexistência de Vínculo de Exclusividade com o Sescoop/RS, 

conforme modelo do ANEXO V desta resolução, devidamente assinado pelo 

sócio ou responsável legal pela empresa prestadora de serviços por meio de 

assinatura digital válida. 

k) Certidão simplificada da Junta Comercial ou cartório; 

Parágrafo Sétimo: Toda a informação da empresa deverá ser registrada no 

sistema informatizado do SESCOOP/RS e a documentação enviada de forma 

virtual, devendo ser apresentada em cópias autenticadas quando solicitado. 

Art. 8°. Inclui a alínea “l” ao inciso I do artigo 16, nos termos que seguem: 

l) Termo de Compromisso, conforme modelo do ANEXO IV desta resolução, 

devidamente assinado pelo sócio ou responsável legal pela empresa prestadora 

de serviços por meio de assinatura digital válida; 

Art. 9°. Revoga os parágrafos segundo e terceiro, quarto e oitavo do artigo 16, o artigo 

1° da Resolução SESCOOP/RS nº 139, de 28 de janeiro de 2020, e o artigo 2° da Resolução 

SESCOOP/RS nº 155, de 29 de junho de 2021. 

Art. 10. Inclui o parágrafo décimo ao artigo 16, nos termos que seguem: 

Parágrafo Décimo: Uma vez aprovado, o cadastro da empresa prestadora de 

serviços terá validade de 12 (doze) meses, salvo casos específicos a critério do 

profissional responsável pelo cadastro, podendo ser renovado por igual período, 

ocasião na qual a empresa prestadora de serviços deverá apresentar os 

documentos elencados nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “h”, “i”, “k” e “l”. Quando 

houver alteração nos dados cadastrais, a empresa deverá, também, enviar os 

documentos atualizados elencados no inciso I e parágrafo primeiro deste artigo 

em que houve alteração.  

Art. 11. Altera o caput do artigo 17, revoga o parágrafo único e inclui os incisos I a VII e 

parágrafos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, conforme os 

termos a seguir:  

Art. 17. O cadastro ainda será composto de informações relativas ao instrutor, e 

será exigida a seguinte documentação: 

I. Inclusão no sistema informatizado do SESCOOP/RS das informações 

atualizadas do instrutor que será responsável pela execução dos serviços 

de instrutoria, serviços de natureza artística e cultural e treinamentos 

vivenciais; 

II. Comprovação de titulação acadêmica, com registro no MEC, e/ou técnica; 

III. Indicação das áreas de atuação com o respectivo tempo de experiência em 

cada uma delas; 
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IV. Experiência profissional, para fins de estabelecer o valor de mercado do 

instrutor, comprovada por meio de notas fiscais e/ou contratos que 

comprovem serviços realizados, com indicação de carga horária, objeto e 

valor; 

V. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado há menos de 02 (dois) anos da realização ou atualização 

do cadastro. 

VI. Comprovação de vínculo com a empresa prestadora de serviços, 

demonstrada por meio dos seguintes documentos: 

a) Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial, quando o 

instrutor for sócio da empresa; 

b) Relatório da CTPS digital, quando o instrutor for empregado; 

c) Instrumento contratual de prestação de serviços assinado. 

VII. Currículo atualizado. 

Parágrafo Primeiro: O profissional do Sescoop/RS responsável pelo cadastro 

de instrutores poderá, a seu critério, solicitar documentos complementares 

ao exigido pelo inciso IV quando se fizer necessário para fins de 

comprovação de valor de mercado para hora-aula, palestra, serviço de 

natureza artística e cultural e treinamento vivencial.  

Parágrafo Segundo: O Sescoop/RS poderá exigir outros documentos que 

julgar necessário para fins de habilitação de instrutor.  

Parágrafo Terceiro: Na contratação das Instituições de Ensino Superior, 

registradas no Ministério da Educação e Cultura, das Associações e 

Fundações com atividades vinculadas ao ensino e à pesquisa, das entidades 

do Sistema S e, ainda, das Cooperativas, a necessidade de vínculo do 

profissional pode ser comprovada mediante declaração anual da instituição, 

assinada pelo representante legal (conforme documentos inseridos no 

cadastro da instituição), responsabilizando-se integralmente pelos encargos 

trabalhistas e previdenciários do instrutor/professor. 

Parágrafo Quarto: Uma vez aprovado, o cadastro do instrutor terá validade 

de 12 (doze) meses, salvo casos específicos a critério do profissional 

responsável pelo cadastro, podendo ser renovado por igual período, ocasião 

na qual poderá atualizar o valor de mercado enviando novas comprovações 

nos termos do inciso IV deste artigo. Quando houver alteração cadastral na 

ocasião da renovação do cadastro, o instrutor deverá enviar a versão 

atualizada dos documentos elencados nos incisos I a VII deste artigo em que 

houve alteração. 

Parágrafo Quinto: Quando se tratar da contratação de cursos de longa 

duração, entendidos como aqueles com carga horária igual ou superior a 80 

horas, ou parte de Programa de Formação, acompanhado da proposta 
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comercial, em que não for possível identificar instrutor específico, será 

desnecessária designação de instrutor. 

Parágrafo Sexto: Nos casos previstos no Parágrafo Quarto deste artigo, a 

comprovação de valor de mercado prevista no inciso IV, será substituída 

pelo envio de, no mínimo, três notas fiscais e/ou contratos que comprovem 

serviços similares realizados pela empresa prestadora de serviços, com 

indicação de carga horária, objeto e valor, podendo, o profissional do 

Sescoop/RS, a seu critério, solicitar documentos complementares, quando 

se fizer necessário para fins de comprovação de valor de mercado praticado 

para hora-aula, palestra, serviço de natureza artística e cultural e 

treinamento vivencial.  

Parágrafo Sétimo: Em caso de divergência entre os valores da proposta 

comercial e os do cadastro de instrutores ou valor de mercado praticado 

pela empresa prestadora de serviços, nos termos do Parágrafo Quarto, 

sempre será considerada a condição que proporcionar maior economicidade 

para o SESCOOP/RS e para as cooperativas. 

Parágrafo Oitavo: A comprovação de valor de mercado do instrutor, 

conforme inciso IV deste artigo, será disciplinada em Portaria específica.  

Art. 12. Altera o caput do artigo 20, os incisos VIII, XVI e XXII e parágrafos segundo e 

sexto, conforme os termos a seguir:  

Art. 20. Para cada Plano de Eventos será aberto um processo específico, que 

necessariamente conterá: 

VIII. Objetivo geral; 

XVI. Nome do instrutor, exceto nos casos do parágrafo quinto, artigo 17, desta 

Resolução; 

XXII.Justificativa do valor sugerido e da escolha do instrutor, acompanhado de 

parecer autenticado do analista responsável recomendando ou não a 

aprovação do Plano de Eventos; 

Parágrafo Segundo: As cooperativas deverão designar colaborador que será 

denominado de Agente da Cooperativa, que atuará como interlocutor entre 

a cooperativa e o SESCOOP/RS, sem qualquer ônus e vínculo de qualquer 

natureza com o SESCOOP/RS, sendo o responsável da cooperativa pela 

operação do Sistema, elaboração do Planejamento, execução dos Planos de 

Eventos e as respectivas prestações de contas física e financeira, sendo 

devida a prestação de contas financeira nos casos em que ocorra a 

contrapartida da cooperativa. 

Art. 13. Revoga os incisos II, IV e VII do artigo 20.  
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Art. 14. Altera o parágrafo sexto do artigo 20, revogando o artigo 1° da Resolução 

SESCOOP/RS nº 149, de 25 de agosto de 2020, que o alterava, passando a apresentar a 

seguinte redação:   

Parágrafo Sexto: Os Eventos Descentralizados e Centralizados poderão ser 

executados nas modalidades presencial, semipresencial e ensino remoto síncrono. 

Art. 15. Altera o caput e parágrafo segundo do artigo 22, passando a apresentar a 

seguinte redação: 

Art. 22. Nos eventos descritos no Art. 20 desta Resolução, deverá o Analista, 

preliminarmente, consultar o sistema informatizado do SESCOOP/RS, certificando-

se que a proposta está de acordo com o praticado no mercado. 

Parágrafo Segundo: Em caso de divergência entre os valores da proposta 

comercial e os do cadastro de instrutores, sempre será considerada a condição 

que proporcionar maior economicidade para o SESCOOP/RS e para as 

cooperativas. 

Art. 16. Revoga os parágrafos terceiro, quarto e quinto do artigo 22.  

Art. 17. Altera os incisos II, III e IV do artigo 26, passando a apresentar a seguinte 

redação: 

II. Gerente Geral; 

III. Gerente de Atividade Finalística; 

IV. Profissional da área de Inteligência de Dados; 

Art. 18. Altera o caput e incisos I e II do artigo 27, passando a apresentar a seguinte 

redação: 

Art. 27. Compete ao: 

I. Gerente Geral e ao Gerente de Atividade Finalística a análise quanto aos 

aspectos técnicos e a adequação do evento solicitado; 

II. Ao profissional da área de Inteligência de dados a análise da regularidade 

da cooperativa em relação aos programas de Monitoramento. 

Art. 19. Altera a redação do artigo 32, nos termos que seguem: 

Art. 32. Os Planos de Eventos recusados serão devolvidos com as respectivas 

justificativas ao Analista responsável, que deverá comunicar à cooperativa. 

Art. 20. Altera a redação do artigo 33, nos termos que seguem: 

Art. 33. Na hipótese de aprovação, o SESCOOP/RS informará à cooperativa 

solicitante por meio de sistema informatizado, onde poderá consultar as 
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informações relativas a valor aprovado, o centro de custo, forma de realização de 

despesas e avaliação dos resultados. 

Art. 21. Altera o inciso IV do artigo 35, passando a apresentar a seguinte redação: 

IV. O valor envolvido seja superior ao limite para dispensa de licitação, disposto 

no artigo 6°, inciso II, alínea “a”, da Resolução SESCOOP n° 1990/2022; 

Art. 22. Revoga o inciso V e parágrafo segundo do artigo 35. 

Art. 23. Altera a redação do artigo 36, passando a apresentar os seguintes termos: 

Art. 36. Após a realização do evento, a cooperativa beneficiada deverá elaborar e 

remeter, de forma virtual, ao SESCOOP/RS o respectivo relatório de avaliação do 

evento. 

Art. 24. Altera os incisos I, II, III e IV do artigo 38, assim como acrescenta o inciso V do 

mesmo artigo, passando a apresentar os seguintes termos: 

I. Lista de presença dos participantes do evento (uma lista para cada dia/turma), 

contendo, no mínimo, o nome do participante, CPF e assinatura, no caso de 

eventos presenciais; 

II. Certificado de conclusão e frequência, mediante atestado fornecido pela 

empresa prestadora de serviços, assinado preferencialmente de forma digital, na 

hipótese de realização de eventos na modalidade de ensino remoto síncronos; 

III. No mínimo duas fotos, no caso de eventos presenciais, ou no mínimo duas 

capturas de tela, no caso de eventos na modalidade de ensino remoto síncronos, 

que caracterizem a execução, por turma ou públicos diferentes, onde se evidencie 

a participação do SESCOOP/RS, através de banners ou outros materiais que 

contenham sua logomarca; 

IV. Relatório final, elaborado pelo Agente da Cooperativa e assinado de forma 

digital válida, com informações relacionadas à execução do evento, considerando 

os dados obtidos nas fichas de inscrição e nas fichas de avaliação; 

V. Cópia da nota fiscal e comprovante de pagamento da contrapartida realizada 

pela cooperativa, quando for o caso. 

Art. 25. Altera os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 38, passando a 

apresentar a seguinte redação: 

Parágrafo Primeiro: As cooperativas deverão manter sob sua guarda as vias 

originais das listas de presença e das fichas de avaliação pelo período de, no 

mínimo, 05 (cinco) anos, disponibilizando-as ao SESCOOP/RS sempre que 

solicitadas. 
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Parágrafo Segundo: Os documentos descritos nos incisos I a V devem ser enviados 

preferencialmente de forma digital. 

Parágrafo Terceiro: Os eventos em que por suas características não for possível 

atender integralmente o disposto no presente artigo serão, na ocasião da 

apresentação do Plano de Eventos, avaliados pelo Comitê de Análise do 

Sescoop/RS em relação à justificativa apresentada pela cooperativa e a forma de 

prestação de contas sugerida no Parecer do Analista.  

Art. 26. Revoga o parágrafo quarto do artigo 38 e o artigo 2° da Resolução SESCOOP/RS 

nº 149, de 25 de agosto de 2020. 

Art. 27. Altera o caput do artigo 39, passando a apresentar a seguinte redação:  

Art. 39. Para a execução financeira dos eventos, são exigidos da empresa 

prestadora de serviços os seguintes documentos: 

Art. 28. Altera a redação do parágrafo único do artigo 44, nos seguintes termos:  

Parágrafo Único: Quaisquer despesas que superem a participação financeira do 

SESCOOP/RS estabelecida nesta resolução e em Portaria específica, serão de 

integral responsabilidade da cooperativa. 

Art. 29. Altera a redação caput e do inciso VII do artigo 45, passando a apresentar os 

seguintes termos:  

Art. 45. Para ser encerrado, além das informações descritas no art. 20, o Plano de 

Eventos deverá conter: 

VII. Prestação de contas conforme Art. 38; 

Art. 30. Revoga os incisos I, II, III, IV, VIII, IX, X do artigo 45. 

Art. 31. Revoga o parágrafo único do artigo 45, alterado pelo artigo 3° Resolução 

SESCOOP/RS nº 149, de 25 de agosto de 2020 (atualmente revogado). 

Art. 32. Altera a os incisos I, II, III e IV e parágrafo primeiro da cláusula décima primeira 

do Anexo III, assim como acrescenta o inciso V, passando a conter a seguinte redação: 

I. Lista de presença dos participantes do evento (uma lista para cada dia/turma), 

contendo, no mínimo, o nome do participante, CPF e assinatura, no caso de 

eventos presenciais; 

II. Certificado de conclusão e frequência, mediante atestado fornecido pela 

empresa prestadora de serviços, assinado preferencialmente de forma digital, na 

hipótese de realização de eventos na modalidade de ensino a distância síncronos; 

III. No mínimo duas fotos, no caso de eventos presenciais, ou no mínimo duas 

capturas de tela, no caso de eventos na modalidade de ensino a distância 
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síncronos, que caracterizem a execução, por turma ou públicos diferentes, onde 

se evidencie a participação do SESCOOP/RS, através de banners ou outros 

materiais que contenham sua logomarca; 

IV. Relatório final, elaborado pelo Agente da Cooperativa e assinado de forma 

digital válida, com informações relacionadas à execução do evento, considerando 

os dados obtidos nas fichas de inscrição e nas fichas de avaliação; 

V. Cópia da nota fiscal e comprovante de pagamento da contrapartida realizada 

pela cooperativa, quando for o caso. 

Parágrafo Primeiro: As cooperativas deverão manter sob sua guarda as vias 

originais das listas de presença e das fichas de avaliação pelo período de, no 

mínimo, 05 (cinco) anos, disponibilizando-as ao SESCOOP/RS sempre que 

solicitadas. 

Art. 33. Altera a redação da cláusula décima quarta do Anexo III, nos seguintes termos: 

Cláusula Décima Quarta: Para execução de cada evento, conforme indicado, será 

aberto um processo específico, e ainda a competente “autorização para realização 

de despesas”, assinada pela Diretoria Executiva do SESCOOP/RS, sendo que cada 

evento realizado pela COOPERATIVA se vincula ao planejamento anual e aos 

limites dispostos no Plano de Eventos devidamente aprovado. 

Art. 34. Revoga as Resoluções SESCOOP/RS nº 154, de 08 de junho de 2021, nº 141, de 

30 de março de 2020, nº 155, de 29 de junho de 2021, nº 139, de 28 de janeiro de 2020 

e nº 149, de 25 de agosto de 2020. 

Art. 35. Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.  

 

Porto Alegre (RS), 02 de agosto de 2022. 

 

 

Darci Pedro Hartmann      José Antônio Severo de Menezes José Zordan 
Presidente Conselheiro Conselheiro 

José Milton Cunha Mirenda Sérgio Luís Feltraco 
Conselheiro Conselheiro 
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ANEXO V – RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 132/2019  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EXCLUSIVIDADE COM O SESCOOP/RS 

 

 

A [nome da empresa], CNPJ nº [número do CNPJ], e respectivos instrutores declaram, sob as 

penas da lei, que inexiste vínculo de exclusividade com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo – SESCOOP/RS – CNPJ nº 10.510.590/0001-56. 

 

[cidade], [dia] de [mês] de [ano] 

 

 

____________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL 

EMPRESA 
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jose.mirenda@unimedrs.coop.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Milton Cunha Mirenda e CPF

301.669.180-91.

17 ago 2022, 14:21:39 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

josezordan@fecoergs.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Zordan.

17 ago 2022, 14:21:39 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

jose_menezes@sicredi.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Antônio Severo Menezes e CPF

383.935.570-20.

17 ago 2022, 14:21:39 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

feltraco@fecoagrors.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Sérgio Luís Feltraco e CPF 366.465.980-53.

17 ago 2022, 14:29:01 Darci Pedro Hartmann assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

presidencia@ocergs.coop.br. CPF informado: 217.048.640-20. IP: 177.53.49.178. Componente de

assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 ago 2022, 15:02:45 José Zordan assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

josezordan@fecoergs.com.br. CPF informado: 221.805.590-20. IP: 179.181.64.246. Componente

de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 ago 2022, 17:02:35 José Antônio Severo Menezes assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

jose_menezes@sicredi.com.br. CPF informado: 383.935.570-20. IP: 161.69.101.64. Componente

de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 ago 2022, 16:24:38 José Milton Cunha Mirenda assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

jose.mirenda@unimedrs.coop.br. CPF informado: 301.669.180-91. IP: 179.152.98.111.

Componente de assinatura versão 1.344.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 ago 2022, 17:27:13 Sérgio Luís Feltraco assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

feltraco@fecoagrors.com.br. CPF informado: 366.465.980-53. IP: 186.193.2.193. Componente de

assinatura versão 1.346.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 ago 2022, 17:27:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

dee44019-5c92-41cd-b1b8-0f7e5b90f894.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dee44019-5c92-41cd-b1b8-0f7e5b90f894, com os efeitos
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prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos
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