
 
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

CONVITE N° 02/2019 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

A Câmara Municipal de Diamantina – MG, com endereço à Praça JK, 27 – Centro, 

Diamantina/MG, CNPJ: 20209557/000l-44, torna público para conhecimento de quantos possam 

interessar, que se fará realizar Licitação, do tipo Menor Preço Global, sob a modalidade Convite, 

regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e pelas normas e condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos: 

 

1 – DO OBJETO: 

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados de 

auditoria contábil, financeira e de administração pública, englobando os processos licitatórios, gestão de 

contratos, controle patrimonial, contabilidade pública e controle interno; e de assessoria e consultoria em 

contabilidade pública, orçamentária e financeira, englobando os processos licitatórios, gestão de 

contratos, controle patrimonial, contabilidade pública e controle interno, em conformidade com a lei 

Federal nº 8.666/93, alterada pelas leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 

 

                                                                                                        
ITEM QUANT. Especificação do Objeto PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

01 01 - Contratação de pessoa jurídica especializada 

para prestação de serviços técnicos 

especializados de auditoria contábil, financeira e 

de administração pública, englobando os 

processos licitatórios, gestão de contratos, 

controle patrimonial, contabilidade pública e 

controle interno; e de assessoria e consultoria em 

contabilidade pública, orçamentária e financeira, 

englobando os processos licitatórios, gestão de 

contratos, controle patrimonial, contabilidade 

pública e controle interno, em conformidade com 

a lei federal nº 8.666/93, alterada pelas leis nº 

8.883/94 e nº 9.648/98. 

 

  

 

2 - LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

2.1 - Os envelopes de n° 01/DOCUMENTAÇÃO, de n° 02/PROPOSTA DE PREÇOS,  deverão ser 

entregues na Câmara Municipal, na Sala de Licitações, até às 13h00min (treze horas) do dia 23 Julho de 

2019, ao servidor Evandro Luiz da Cruz, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

2.2 - O início da abertura dos envelopes de n° 01 / DOCUMENTAÇÃO está previsto para o dia 23 de  

Julho  de 2019, às 13h15min (treze horas e quinze minutos), na Sala de Licitações da Câmara Municipal 

de Diamantina/MG. 

 

3 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
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3.1 - Os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, de cada licitante deverão ser 

apresentados no local, data e horário, especificados no subitem 2.1 deste Edital, em envelopes distintos e 

lacrados, contendo externamente, além da razão social e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE. DIAMANTINA/MG 

ENVELOPE N° 01/ DOCUMENTAÇÃO 

LICITAÇÃO – MODALIDADE CONVITE N°  02/2019 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA/MG 

ENVELOPE N° 02/ PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITAÇÃO – MODALIDADE CONVITE N°  02/2019 

 

3.2 - A Câmara Municipal de Diamantina – MG, não se responsabiliza pelos envelopes que, entregues em 

outros setores que não seja o constante no item “2.1” deste Edital, não chegarem até a data e horário 

aprazados. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1 - A participação na licitação, objeto deste Edital, é facultada a todas as empresas convidadas, 

cadastradas ou não, além das não convidadas que se manifestarem oficialmente até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data designada para a entrega dos envelopes de Documentação; 

4.2 - Não poderá participar deste certame o servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE 

ou responsável pela licitação. 

4.3 – Não poderão participar da licitação, empresas sob processo de falência ou concordata; 

4.4 – Não poderão participar da licitação, empresas declaradas inidôneas por parte do Poder Público, nos 

termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5 – ESTIMATIVA 

5.1 – A Câmara Municipal de Diamantina/MG estima, de acordo com levantamento feito pela Comissão 

Permanente de Licitação, que terá uma despesa em torno de R$ 62.545,00 (Sessenta e dois mil 

quinhentos e quarenta e cinco  Reais). 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro empresarial (original ou cópia autenticada), registrado na Junta Comercial, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

b) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, o instrumento de procuração público ou particular (com 

firma reconhecida) do qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes dos mandantes para outorga. 

6.2. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento pessoal que contenha 

foto. 

6.3. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências 

previstas possibilitará a participação da proponente na abertura dos Envelopes, apenas e exclusivamente 

como ouvinte. 

 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

7.1 - As licitantes deverão apresentar, sob pena de desabilitação, os documentos a seguir relacionados, 

com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 
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7.1.1 - Registro comercial, em caso de empresa individual; 

7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

7.1.3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.1.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

7.1.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme disposto na Lei n.º 12.440/2011. 

7.1.7 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extra-judicial expedida pelo distribuído da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, a 

no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a entrega da documentação, de acordo com o inciso II 

do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c os ditames da Lei feral n.º 11.101/2005. 

7.1.8 - As certidões extraídas via Internet, ficarão sujeitas a diligências a serem efetuadas a critério da 

Comissão Permanente de Licitação; 

7.1.9 – Declaração da licitante de cumprimento à Lei nº 9.854, de 27/10/1999, especificamente ao que 

trata o inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, assinada por representante legal da empresa (conforme 

modelo do ANEXO III); 

7.1.10 – Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditiva 

da habilitação (artigo 32, § 2º, da Lei n.º 8.666/93) conforme modelo do ANEXO IV, assinada por 

representante (s) legal (is) da empresa; 

7.1.11 – Declaração da licitante de que conhece os termos deste Edital, comprometendo-se a cumpri-los 

na íntegra (conforme modelo do ANEXO V). 

7.1.12 - Declaração de enquadramento como Microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO VI). 

7.1.13 – Atestado (S) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado onde ateste que a licitante já tenha prestado serviços da mesma natureza do presente edital e que 

os mesmos foram executados de maneira satisfatória quanto à qualidade e prazos.  

7.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados conforme a sequência acima 

mencionada e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou servidor da administração (membro da Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Diamantina/MG) ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

7.3 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado observando os termos 

do item 2 deste Edital. 

7.4 - Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação fora do local e prazo estabelecido 

no item 2 deste Edital; 

7.5 – A (s) empresas que participar (em) desta Licitação apresentará (ão), exclusivamente, os documentos 

requeridos neste Instrumento Convocatório, não se considerando quaisquer outros documentos e /ou 

envelopes não solicitados pela Comissão Permanente de Licitação; 

7.6 - Após a fase da habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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7.7 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

7.7.1 – Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar n.º 

123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 

da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.7.2 – Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, empresas de pequeno porte. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

7.7.3 – Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado. 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 

caput do artigo 44, da Lei Complementar n.º 123/2006, serão convocadas as remanescentes que por 

ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 

123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 44 da Lei Complementar n.º 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

8.1 – No envelope nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter a proposta preferencialmente 

preenchida em uma via, datilografada ou processada por computador, com identificação da empresa 

proponente, sem rasuras e emendas, carimbada e assinada pelo representante legal da empresa, constando 

obrigatoriamente: 

8.1.1 - Modalidade, número desta licitação e descrição clara do objeto ofertado (Anexo I – Proposta de 

Preços), respeitando-se a ordem e as especificações dos objetos discriminados no referido Anexo I; 

8.1.2 - Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis, a 

contar da data de abertura da licitação; 

8.1.3 – A proposta deverá conter o valor a ser cobrado em moeda corrente do País, com duas casas 

decimais;  

8.1.4 – A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente. 
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9– DA ABERTURA E JULGAMENTO: 

9.1 – Às treze horas e quinze minutos do dia 23 de Julho de 2019, a Comissão Permanente de Licitação 

da Câmara Municipal de Diamantina, reunir-se-á em sala própria, e, na presença de no máximo um 

representante de cada proponente, procederá como adiante indicado: 

9.1.1 – Abrir-se-ão os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"; 

9.1.2 – A Comissão de Licitação procederá à verificação do conteúdo dos documentos, em conformidade 

com a respectiva relação dos documentos entregues e rubricará, e submeterá à rubrica de todos os 

proponentes os documentos contidos nos mesmos; 

9.1.3 – Não haverá em hipótese alguma confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 

autenticação por servidor ou pela Comissão de Licitação; 

9.1.4 – Serão devolvidas as propostas das empresas cuja documentação tenha sido julgada em desacordo 

com as exigências do presente instrumento convocatório. Será julgada inabilitada a proponente que: 

a) deixar de atender alguma exigência, constante do presente instrumento convocatório; 

b) colocar documentos em envelopes trocados; 

c) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal. 

9.1.5 – As proponentes classificadas nesta etapa passarão à fase de avaliação da proposta de preços; 

9.2 – Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas cuja documentação estiver 

conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

9.2.1 – Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste instrumento convocatório; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório ou vantagem baseada nas 

propostas das demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos. 

9.3 – Após a análise das propostas apresentadas, a Comissão de Licitação declarará vencedora a 

proponente que, tendo atendido a todas as exigências deste Convite, apresentar o MENOR PREÇO 

GLOBAL. 
9.4 – Do julgamento da habilitação, julgamento e classificação das propostas de preços e dos atos 

públicos previstos neste procedimento lavrar-se-ão atas circunstanciadas, que serão assinadas pela 

Comissão Permanente de Licitação e, quando for o caso, pelos representantes das empresas licitantes 

presentes. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

Concluídos os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de preços apresentadas e obedecidos 

os prazos legais de recursos, em seguida ocorrerá a deliberação da Comissão Permanente de Licitação 

quanto à ADJUDICAÇÃO, seguindo-se a ela a HOMOLOGAÇÃO da Autoridade superior competente, 

ato pelo qual a (s) empresa (s) classificada (s) será (ão) definida (s) como a (s) futura (s) contratante (s). 

 

11 – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

O recurso Financeiro será atendido pela verba própria do orçamento, através da seguinte dotação 

orçamentária: 3.3.90.39.00 –  outros serviços terceiros  pessoa jurídica. 

12 – DA ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO:  

12.1- A  prestação de serviços  objeto desse convite deverá ser realizada  de acordo com solicitação da 

Câmara Municipal. 

12.2 – Condições de pagamento: 0 pagamento será efetuado mensalmente, até o  10º (décimo) dia útil do  

recebimento da nota a ser emitida pela Contratada. 

 

13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

Em caso de inadimplemento, as empresas fornecedoras estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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13.1 – Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido; 

13.2 – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total dos bens a serem fornecidos, por dia de atraso no 

cumprimento do prazo de entrega do objeto; 

13.3 – Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado à Câmara Municipal o direito de optar pela 

dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa fornecedora; 

13.4 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pela Câmara Municipal, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 

13.5 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Câmara Municipal de Diamantina/MG 

nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais. 

 

14.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) 

dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 

b) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte  e cinco) por cento do valor total adjudicação; 

c) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual. 

 

15 - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 

15.1 “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 

do artigo 4º da Lei 10.520/2001, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

15.2 – O inadimplemento  no presente convite ensejará à Câmara Municipal a aplicação das penalidades 

enumeradas no artigo 87 da Lei nº 8666/93 tais como advertência, multa (no valor da matéria objeto do 

inadimplemento), suspensão temporária de participar das licitações com a Câmara Municipal e declaração 

de inidoneidade para licitar com a administração municipal, cabendo à Comissão Permanente de 

Licitação determinar, de acordo com a gravidade da falta e permitida ampla defesa, a intensidade da 

sanção a ser aplicada.  

15.3 – multa, nas seguintes situações: 

15.4 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia de 

atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do Contrato. 

15.5 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia de 

atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do Contrato. 

 

16 - DOS RECURSOS 

16.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos termos do art. 109, da 

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, após a divulgação dos resultados; 

16.2 - Quaisquer recursos relativos a esta Licitação deverão ser interpostos nos prazos legais, dirigidos ao 

Presidente da Câmara Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação.  

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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17.1 - A Câmara Municipal de Diamantina/MG se reserva o direito de revogar ou anular esta Licitação, 

no todo ou em parte, observando o disposto no art.49, da Lei n° 8.666/93; 

17.2 - Não serão consideradas quaisquer outras vantagens não previstas nesta Licitação, nem vantagens 

baseadas nas propostas de outros licitantes; 

17.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documentação ou informação que deveria constar originariamente da Documentação/Proposta Técnica ou 

de Preço; 

17.4 - Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração/apresentação das propostas de 

que trata a presente Licitação; 

17.5 - A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

17.6 - A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por documentos enviados via postal 

e/ou terceiros, que chegarem fora do prazo estipulado nesta Licitação, bem como rasuras ou qualquer 

outro fato desta natureza que possa ocasionar a inabilitação da licitante nesta Licitação; 

 

17.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

que poderá convocar servidores da Câmara Municipal para assessorar a Comissão no julgamento das 

propostas; 

17.8 - Decairá do direito de impugnar os termos desta Licitação perante a Câmara Municipal, a licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes  com as propostas, quanto às 

falhas ou irregularidade que, por ventura, possa haver, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso; 

17.9 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da Licitação, a promoção de 

Diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento (s) ou informação (ões) que deveria (m) constar originalmente da proposta; 

17.10 - A Comissão Permanente de Licitação não aceitará, em hipóteses alguma, alegações referentes a 

desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe sendo de 

responsabilidade da empresa vencedora da Licitação todos os ônus daí decorrentes; 

17.11 - A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado 

sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de administrativa desses proponentes; 

17.12 - A Comissão Permanente de Licitação entende que poderão ser incluídos prospectos ou “folders” 

dos bens ofertados; 

17.13 - As informações que se fizerem necessárias para o bom andamento da presente Licitação, serão 

prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, no endereço especificado no item 2.1 deste Edital; 

17.14 - Fica eleito o foro da Comarca de Diamantina /Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões 

oriundas desta Licitação.  

17.15 - Fazem parte do presente Edital: 

17.15.1 – Anexo I – Termo de Referencia  

17.15.2 – Anexo II - Modelo de proposta; 

17.15-3 – Anexo III – Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99; 

17.15.4 – Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 

17.15.5 – Anexo V - Declaração de Compromisso;  

17.15.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

17.15.7 - Anexo VII – Termo de Renúncia ao Prazo Recursal 

17.15.8 – Anexo VIII - Minuta do Contrato 

  

Diamantina/MG, 10 de julho de 2019. 

 

Evandro Luiz da Cruz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

DO OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados de AUDITORIA 

contábil, financeira e de administração pública, englobando os processos licitatórios, gestão de contratos, 

controle patrimonial, contabilidade pública e controle interno. 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados de ASSESSORIA E 

CONSULTORIA contábil, financeira e de administração pública, englobando os processos licitatórios, 

gestão de contratos, controle patrimonial, contabilidade pública e controle interno. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 

 

Existe uma demanda no órgão de fortalecimento do controle interno no intuito de fortalecer os 

princípios da eficiência e eficácia nos procedimentos administrativos, especialmente os referentes aos 

processos administrativos, financeiros e patrimoniais, atividades que devem ser coordenadas através do 

órgão de controladoria interna. 

Necessário é, o órgão possuir um sistema eficiente de assessoria e consultoria afim de alinhar a 

execução dos processos administrativos com o princípio da legalidade, onde somente poderá ser praticado 

o que for previsto em lei, diferentemente da administração de empresas particulares onde tudo pode ser 

praticado desde que não descumpra a lei.  

O aprimoramento das ações administrativas, com a formação de seus servidores e conjuntamente 

com a atividade de consultoria e assessoria independente são os instrumentos que trarão eficiência e 

eficácia para a Administração. 

Assim, justifica-se a contratação de serviços consultoria, assessoria ao Controle Interno, bem 

como de serviços de auditoria interna como meio de aprimorar os métodos de planejamento e de gestão 

de projetos diversos sob a tutela da Câmara Municipal de Diamantina/MG. 
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ANEXO II 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2019 

 

 

CONVITE N.º 02/2019 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de contabilidade pública para prestação de 

serviços de assessoria e consultoria contábil com aplicação do conhecimento operacional e com 

observância ao disposto na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal  LC 101/00, Resoluções e 

Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas e serviços relacionados a 

Contabilidade do Legislativo 

 

 

 

 

 
ITEM QUANT. Especificação do Objeto PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

01 01  Contratação de pessoa jurídica especializada 

para prestação de serviços técnicos 

especializados de auditoria contábil, financeira e 

de administração pública, englobando os 

processos licitatórios, gestão de contratos, 

controle patrimonial, contabilidade pública e 

controle interno; e de assessoria e consultoria em 

contabilidade pública, orçamentária e financeira, 

englobando os processos licitatórios, gestão de 

contratos, controle patrimonial, contabilidade 

pública e controle interno, em conformidade com 

a lei federal nº 8.666/93, alterada pelas leis nº 

8.883/94 e nº 9.648/98. 

  

 

Data: 

Validade da Proposta: 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante 

Carimbo ou número do CNPJ/MF 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2019 

CONVITE N.º 02/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de contabilidade pública para prestação de 

serviços de assessoria e consultoria contábil com aplicação do conhecimento operacional e com 

observância ao disposto na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal  LC 101/00, Resoluções e 

Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas e serviços relacionados a 

Contabilidade do Legislativo 

 

 

Declaração de Cumprimento à Lei n. º 9.854, de 27.10.99 

 

          (Razão Social da Licitante).............................., inscrito no CNPJ nº 

................................................., por intermédio de seu representante legal, o Senhor ou a 

Senhora......................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº.............................................., e do CPF nº........................................., DECLARA, para 

fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n. º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

_____________________, em ______ de __________________ de 2019. 

 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2019 

CONVITE N.º 02/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de contabilidade pública para prestação de 

serviços de assessoria e consultoria contábil com aplicação do conhecimento operacional e com 

observância ao disposto na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal  LC 101/00, Resoluções e 

Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas e serviços relacionados a 

Contabilidade do Legislativo 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Declaração de Idoneidade 

 

          (Razão Social da Licitante).............................., através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública e que comunicará, se for o caso, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação na conformidade do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, em ______ de __________________ de 2019. 

 

 

____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2019 

CONVITE N.º 02/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de contabilidade pública para prestação de 

serviços de assessoria e consultoria contábil com aplicação do conhecimento operacional e com 

observância ao disposto na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal  LC 101/00, Resoluções e 

Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas e serviços relacionados a 

Contabilidade do Legislativo 

.  

.  
 

 

 ANEXO V 

 

Declaração de Compromisso 

 

                (Razão Social da Licitante).............................., inscrito no CNPJ nº 

................................................., por intermédio de seu representante legal, o Senhor ou a 

Senhora......................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº.............................................., e do CPF nº........................................., DECLARA ter 

ciência dos termos deste Edital, comprometendo-se a cumpri-los em sua integralidade.  

 

  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, em ______ de __________________ de 2019. 

 

 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO VI 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2019 

CONVITE N.º 02/2019 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada na área de contabilidade pública para prestação de 

serviços de assessoria e consultoria contábil com aplicação do conhecimento operacional e com 

observância ao disposto na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal  LC 101/00, Resoluções e 

Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas e serviços relacionados a 

Contabilidade do Legislativo 

. 

 

. 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

 

....................................................................................... (nome da empresa) comum sede 

na....................................... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º............................................., através de seu representante legal infra-assinado, 

DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro 

de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não 

se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo. 

 

 

 

 

............................. (local), ........de ............................. de 2019 

 

 

____________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2019 

CONVITE N.º 02/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de contabilidade pública para prestação de 

serviços de assessoria e consultoria contábil com aplicação do conhecimento operacional e com 

observância ao disposto na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/00, Resoluções e 

Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas e serviços relacionados a 

Contabilidade do Legislativo 

 

 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Diamantina. 

 

 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite nº 02/2019, por seu 

representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela lei nº 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos da 

fase (habilitatória e julgamento da proposta de preço), renunciando, expressamente, ao direito de recurso 

e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório.  

 

 

Diamantina/MG, ___ de ________ de 2019.  

 

 

_______________________________________ 

 Assinatura do representante legal do proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
      Praça  JK 27      – Centro –  Tele: (0**38) 3531 – 1228/3910 
  CNPJ: 20209557/0001-44    CEP 39.100-000   DIAMANTINA/MG –   

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
PRAÇA  JK – 27 - CENTRO –  CEP 39.100-000  DIAMANTINA – MG 

TELE: (0xx38) 3531-1228/3910  -   

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VIII 

Minuta de Contrato  

Convite nº 02/2019 
  

 A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede neste Município, situada à Praça  JK, 27 Centro, Diamantina – MG, tel.: (38) 3531-1228, Cep.: 

39100-000, Inscrito no CNPJ sob nº 20209557/0001-44, neste ato, representado pelo Senhor portador do 

RG   MG  inscrito no CIC sob o n° .......................e CI sob o n°......................, Presidente, brasileiro, 

residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE 

e...........................................................,sito a............................................,.............................., representada 

neste ato por seu diretor..................................., inscrita no CNPJ sob o nº................................................, 

doravante denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, resolvem 

celebrar este contrato, mediante as cláusulas que seguem: 

Fundamento Legal: 

 

O presente Contrato tem como origem o Processo Licitatório n.º 09/2019, modalidade convite, 

instaurado pela CONTRATANTE, objetivando: 

 

1 – OBJETO: 

 

Item Quant. Especificação dos serviços 

contratados 

Valor Total 

01 07 

(sete) 

meses 

Contratação de pessoa 

jurídica especializada para 

prestação de serviços 

técnicos especializados de 

auditoria contábil, financeira 

e de administração pública, 

englobando os processos 

licitatórios, gestão de 

contratos, controle 

patrimonial, contabilidade 

pública e controle interno; e 

de assessoria e consultoria 

em contabilidade pública, 

orçamentária e financeira, 

englobando os processos 

licitatórios, gestão de 

contratos, controle 

patrimonial, contabilidade 

pública e controle interno, 

em conformidade com a lei 

federal nº 8.666/93, alterada 

pelas leis nº 8.883/94 e nº 

9.648/98. 

 

R$ 
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Os  serviços  deverão ser entregues  dentro dos prazos estabelecidos. 

 

2 – DO PRAZO: 

  

O prazo deste Contrato é de 07 (sete) meses, tendo início na data de sua assinatura. 

 

       O Contrato para a aquisição do objeto desta licitação poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e 

sucessivos períodos  mediante termos aditivos. 

 

3 – DOS VALORES DESTE CONTRATO: 

 

O valor total deste Contrato será de R$ _____,__ (_____________), visto que a execução dos 

serviços dar-se-á de acordo com a necessidade dos serviços, conforme as solicitações da 

CONTRATANTE. 
Os valor global  e total estão expressos na cláusula 1ª deste Contrato.  

O valor ofertado para o fornecimento do objeto da presente licitação não poderá ser reajustado 

durante a execução do contrato, exceto se comprovado o reajuste de preço do produto em face da 

superveniência de normas do Governo Federal, ou decorrente de mercado, que alterarem ou fixarem 

novos valores de comercialização para o produto em epígrafe, que determinem o desequilíbrio econômico 

financeiro do contrato (tanto aumento quanto diminuição do preço do objeto da licitação). 

 

4 – DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, mediante, a apresentação de Nota fiscal ou da 

fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados. 

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária da 

Câmara Municipal, especificamente do código: 

Unidade Orçamentária – Gabinete da Presidência 

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 

Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica –  

 

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

  

Este Contrato foi autorizado pelo procedimento licitatório de Convite nº 02, homologado e 

adjudicado em ----- de ----- de 2019. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA: 

  

São obrigações e direitos da CONTRATADA, as seguintes: 

 

–Executar a totalidade dos serviços técnicos constante no objeto desse contrato de forma 

atingir os objetivos propostos. 

1) Disponibilizar as cópias dos documentos necessários contendo informações solicitadas; 

2) Entregar os serviços solicitados na sede administrativa da CONTRATANTE. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 
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São obrigações e direitos da CONTRATANTE, as seguintes: 

  

1) Responsabilizar por fornecer a Contratada todos os dados necessários e suficientes para bem 

executar o objeto desse Contrato, de forma a atingir os objetivos propostos. 

2) Solicitar diariamente à CONTRATADA a quantidade que se fizer necessária das informações 

constantes do objeto de Contrato; 

3) Disponibilizar Servidores solicitados no tempo exato e necessário para prestar informações 

solicitadas pela Contratada. 

4) Facilitar por todos os meios a contratada seja  por informação ou documentação solicitada, a 

executar o objeto do contrato dentro dos prazos pactuados. 

 

5) Efetuar os pagamentos conforme previsto nas cláusulas 3ª e 4ª deste Contrato. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 

9 – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

Fica desde já garantida à CONTRATANTE a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução 

deste Contrato (art. 58, III c/c art. 67 da Lei nº 8666/93). 

No exercício da fiscalização a CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONTRATADA. 

O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato se realizará por um representante 

da CONTRATANTE, especialmente designado para este fim ou por terceiros devidamente contratados. 

 

10 – DA RENOVAÇÃO:  

 

A renovação deste Contrato só se efetuará através de Termos Aditivos. 

 

 

11- DAS ALTERAÇÕES: 

 

Este Contrato poderá sofrer alterações e/ou supressões que se fizerem necessárias, em forma de 

Termo Aditivo, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8666/93. 

 

 

12 – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL: 

A CONTRATADA reconhece a prerrogativa da CONTRATANTE em alterar unilateralmente 

este Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse público, nos precisos 

termos do art. 65, I da Lei nº 8666/93. 

 

13 – DA RESCISÃO: 

A CONTRATADA declara reconhecer o direito da CONTRATANTE em rescindir 

unilateralmente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 c/c os artigos 58, II e 79, I da Lei nº 

8666/93. 
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O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por convenção das partes, nos 

termos do art.79, II da Lei nº 8666/93. 

Em caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo 

administrativamente (art. 55, IX c/c art. 77 da Lei nº 8666/93). 

Esse contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou supressões, em forma de termos 

aditivos conforme o artigo 57 da Lei 8666/93. 

 

 

14-DAS PENALIDADES: 

  

14.1 – O inadimplemento  no presente pregão ensejará à Câmara Municipal a aplicação das penalidades 

enumeradas no artigo 87 da Lei nº 8666/93 tais como advertência, multa (no valor da matéria objeto do 

inadimplemento), suspensão temporária de participar das licitações com a Câmara Municipal e declaração 

de inidoneidade para licitar com a administração municipal, cabendo à Comissão Permanente de 

Licitação determinar, de acordo com a gravidade da falta e permitida ampla defesa, a intensidade da 

sanção a ser aplicada.  

14.2 – multa, nas seguintes situações: 

14.3 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia de 

atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do Contrato. 

14.4 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia de 

atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do Contrato. 

14.5 – Em caso de cancelamento do Contrato por esta Câmara, decorrente do que prevê este subitem, ou 

de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa 

de até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, de acordo com a gravidade da infração. 

14.6 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Diamantina, 

bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.7 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

14.8 – Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido prazo de 05 

(cinco) anos, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida se a empresa ressarcir esta Câmara pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos 

determinantes da punição. 

14.9 – As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente, 

ou descontadas dos créditos da Contratada. 

14.10 –As penalidades previstas nos subitens 17.3 e 17.4 poderão ser aplicadas juntamente com as multas 

previstas nesta Cláusula. 

14.11 – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 

Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Contratante. 

14.12 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes das obrigações que lhes correspondam, 

não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força 

maior, devidamente justificados e comprovados. 

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações estabelecidas neste Contrato, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas no art. 87 da Lei  nº 8666/93 e no Edital. 
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15 - DA NÃO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

A contratada, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia 

do interesse público sobre o particular, não poderá interromper a execução deste contrato. 

Todavia, se o atraso no pagamento deste Contrato ultrapassar 90 (noventa) dias da data do 

vencimento, a CONTRATADA fica autorizada a suspender o cumprimento de suas obrigações, até que 

seja normalizada a situação, conforme determina o art. 78, XV da Lei nº 8666/93. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a Lei Federal nº 

8666/93. 

Nos casos omissos, conflitantes ou não previstos neste Contrato, serão aplicadas as normas e 

regulamentações vigentes.  

Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderá a CONTRATANTE convocar 

os demais concorrentes obedecidas à ordem de classificação, para fins de execução dos serviços de 

fornecimento dos materiais pelo prazo remanescente e nas mesmas condições deste Contrato. 

Compõem as condições específicas deste Contrato, de forma a bem caracterizar o procedimento 

licitatório e os serviços/compras objetos deste Contrato, como se nele estivessem transcritos, e que 

rubricados pelas partes passam a fazer parte integrante do presente Contrato, os documentos constantes do 

processo  licitatório supracitado.  

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, XII da Lei nº 8666/93).  

É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o recolhimento de todo e qualquer encargo 

trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução deste Contrato, em conformidade com art. 

71 da Lei nº 8666/93. 

 

17 – DO FORO: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Diamantina-MG para dirimir as questões decorrentes 

deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 E, por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de direito, as partes assinam o 

presente instrumento de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Diamantina (MG), ____ de_________________ de 2019. 

 

___________________________________                         ___________________________ 

                                                 

Presidente da Câmara Municipal                                     

Contratante.                                                                                         Contratada 

 

Testemunhas: 

1._______________________________  (Nome e CPF) 

 

2.______________________________   (Nome e CPF) 
 

 

 

 

 


