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PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2020 

CARTA CONVITE N° 001/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09:00 do dia 06 de Fevereiro de 2020. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09:01 do dia 06 de Fevereiro de 2020.  

LOCAL: Rua Juquinha Souto nº 100, Bairro Novo Horizonte, CEP 38.720-000, Lagoa 

Formosa/MG, Telefone: (34) 3824-1710. 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 10.122.9001.1.901.4.4.90.52.00.00 Ficha 01 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Contratação de Empresa através de Licitação na modalidade Carta 

Convite do tipo Menor Preço, para compra de 3 computadores monitores e periféricos, 

visando atender as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba 

– CISALP.  

Produto: 

 PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 COFFEE LAKE, 8A GERAÇÃO  

- SSD, 120GB, SATA, LEITURA 520MB/S - LNS100-128RBNA  

- MEMÓRIA DDR4 DE 8GB 2400MHZ.  

- GABINETE NOX PAX ATX, USB 3.0 FAN DE 12CM  

- FONTE 500W  

- KIT MOUSE USB ÓTICOE TECLADO MULTIMÍDIA MICROSOFT  

- CAIXA DE SOM COM ALTO FALANTE EMBORRACHADO.  

- MONITOR LG LED 19.5´ WIDESCREEN, VGA - 20M37AA  

- PLACA-MÃE H310M 2.0, INTEL LGA 1151, MATX, DDR4  

- GARANTIA DE 12 MESES 

- TODOS OS PRODUTOS COM SELO DE FABRICAÇÃO NACIONAL E NOTA FISCAL  
 

 

 

 

 

EXERCÍCIO 2020 
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AUTUAÇÃO 

 

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2020, neste Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP autuei a autorização e demais documentos que 

seguem. 

 

 

 

_______________________________________ 

Presidente da Comissão de Licitação do CISALP 

Lucinéia Lima Pacheco 
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PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da(s) dotação(ões): 

10.122.9001.1.901.4.4.90.52.00.00 Ficha 01. 

 

 

 

 

Lagoa Formosa, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Isabela Mundim Lima de Matos  

Contadora – CRC 107703/O 
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Estando cumpridas as formalidades prevista na Lei número 8.666/93, AUTORIZO a abertura do 

procedimento licitatório, modalidade Carta Convite do tipo Menor Preço para: Compra de 3 

computadores monitores e periféricos, visando atender as necessidades do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP.  

 

O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, e Leis Complementares 123/06 e 

147/14, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.   

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

 

Lagoa Formosa, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

________________________________ 

JOSÉ ALVES FILHO 

PRESIDENTE DO CISALP 
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NOTA TÉCNICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2020 

CARTA CONVITE N° 001/2020 

 

A Contratação por Licitação na modalidade Carta Convite do tipo Menor Preço, para a compra 

de 3 computadores monitores e periféricos, visando atender as necessidades do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP encontra respaldo legal no artigo 23, II, a, 

da lei 8.666/93, posto que a modalidade adequada para licitação para compras e serviços com 

o valor de até R$ R$ 176.000,00 mil (cento e setenta e seis mil reais), conforme Decreto nº 

9.412/2018, é a carta convite, tendo em vista que a administração deverá fixar o preço a ser 

pago pelos bens a serem adquiridos. 

No que toca à possibilidade de Consórcio Público de Saúde, no caso o CISALP, contratar visando 

a compra de 3 computadores, monitores e periféricos, mediante licitação, modalidade carta 

convite, não há óbice legal para tanto, desde que obedeça aos ditames preconizados pela 

legislação que rege a matéria. 

Quanto à minuta do contrato, sob o ângulo jurídico-formal, guarda conformidade com as 

exigências preconizadas para os instrumento em espécie, em especial a lei 8.666/93, 

notadamente quanto às exigências de regularidades profissionais e fiscais. 

Isso posto, manifesto no sentido de que sob o ponto de vista jurídico-formal, a decisão poderá 

merecer a necessária ratificação pela autoridade competente, haja vista a exigência do 

correspondente recurso orçamentário, observado que no caso de Consórcio Público, aplicar-se 

–á o dobo dos valores mencionados no caput do artigo 23, Lei 8.666/93 quando formado por 

até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número, tendo em vista 

o § 8° do artigo 23 da Lei Federal 8.666/93. 

Lagoa Formosa, 29 de janeiro de 2020. 

 

____________________________ 

Marcela Morais Gomes 

Assessora Jurídica do CISALP - OAB/MG 137.089 
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CARTA CONVITE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

CARTA CONVITE Nº 001/2020 

 

Processo Administrativo regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Modalidade: CARTA CONVITE – Tipo: Menor Preço 

 

Data da entrega dos envelopes e horário:  

06/02/2020, às 09:00 horas 

 

Data da abertura dos envelopes e horário:  

06/02/2020, às 09:01 horas 

 

Local:  

Sede do CISALP 

Rua Juquinha Souto, n° 100, Bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG. 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1 - O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba- CISALP, com sede na Rua Juquinha 

Souto, 100, na pessoa de seu representante legal, através do Presidente da Comissão de 

Licitação e em face da aprovação para abertura do processo licitatório, CONVIDA as pessoas 

jurídicas para participarem do presente certame e apresentarem proposta na modalidade 

CARTA CONVITE, tipo Menor Preço Global, regido pela Lei 8.666 de 21/06/93. 

1.2 - As licitantes poderão retirar o presente edital na sede do CISALP com a Comissão 

Permanente de Licitação, no horário de 08h às 16h. 
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Parágrafo Único: Consideram-se o horário fixado no relógio localizado no Consórcio 

Intermunicipal Saúde Alto Paranaíba - CISALP, visível e acessível a todos os participantes, para 

entrega dos Envelopes Habilitação e Propostas. 

 

2 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

2.1 - Os envelopes deverão ser entregues até dia 06/02/2020, às 09:00 horas e a data da 

abertura dos envelopes na data de 06/02/2020, às 09:01 horas. 

2.2 - A licitação será processada e julgada com estrita observância aos procedimentos previstos 

nos artigos 43 a 45 e seus respectivos parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

2.3 - Abertas, rubricadas e lidas todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá julgá-las em 

outra reunião, se assim achar conveniente. 

2.4 - Serão desclassificadas as propostas que incorrerem nos incisos I e II do art. 48 da Lei nº 

8.666/93. 

2.5 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ALTO PARANAÍBA - CISALP. 

 

3 - OBJETO: 

 

3.1 - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO MENOR PREÇO, PARA: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DO TIPO MENOR PREÇO, 

PARA COMPRA DE 3 COMPUTADORES, MONITORES E PERIFÉRICOS, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA – CISALP; 

TERMO DE REFERÊNCIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA – 

CISALP. 

3.2 - O menor preço por item – Compra de 3 computadores, monitores e periféricos e serviços 

de instalação dos objetos. 



   

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 – O Licitante vencedor do certame se responsabiliza pela realização dos serviços, até 10 

(dez) dias uteis após assinatura do contrato, minuta em anexo, e fica na obrigação de aceitar a 

REQUISIÇÃO que porventura lhe seja enviada como resultado da presente Licitação. 

4.2 – Poderá participar da Licitação qualquer empresa do ramo pertinente ao objeto licitado, 

que apresente a documentação necessária à sua habilitação e a proposta comercial em 

conformidade com o disposto neste edital e na Legislação pertinente. 

4.3 – Os documentos emitidos pela Internet serão aceitos, estando sujeitos à verificação de sua 

autenticidade na hora da abertura – Habilitação.  

4.4 - Caso a empresa licitante se faça representar na sessão pública do certame, por terceira 

pessoa estranha ao quadro social, deverá ser apresentado procuração, com firma devidamente 

reconhecida, se não apresentar os documentos originais para conferência de empregado 

público para fé pública dos mesmos. 

4.5 - As empresas não convidadas, interessadas em participar da licitação, deverão: 

4.5.1- Formalizar manifestação de interesse em participar do certame, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista para entrega dos envelopes, que poderá ser feita por meio de 

expediente entregue no Setor de Licitações, na Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo 

Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa, CEP 38.720-000, ou enviada através do E-mail: 

licitacao@cisalp.mg.gov.br, sob pena de desqualificação. 

4.5.2 - O licitante que apresentar manifestação de interesse em participar do certame por E-

mail deverá confirmar o recebimento do mesmo, junto à Comissão Permanente de Licitação, 

pelo telefone (34) 3824-1710. 

4.6 – Poderão participar deste certame as empresas que comprovarem possuir as exigências 

deste edital. 

4.7 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

a) Não apresentarem a documentação exigida conforme o item 6; 
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b) Forem formadas por consórcios ou grupo de empresas que também participem desta 

licitação; 

c) Possuírem sócios ou diretores que sejam conselheiros, diretores e/ou funcionários do 

CISALP; 

d) Estiverem em processo de falência, concordata, concurso de credores em fase de 

liquidação e dissolução e as submetidas às sanções previstas nos artigos 87, incisos III e IV e 88 

da Lei 8666/93. 

 

5 – DOS ENVELOPES 

 

5.1 - Os envelopes serão compostos distintamente pela documentação de habilitação (envelope 

nº 01) e pela proposta comercial (envelope nº 02), protocolizado, separadamente e com a 

identificação do número do Convite na parte externa dos mesmos, bem como a identificação 

do Licitante, conforme modelos a seguir: 

 

ENVELOPE Nº. 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

CISALP – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NOME DO PROPONENTE: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

CARTA CONVITE Nº 001/2020 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

CISALP – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NOME DO PROPONENTE: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

CARTA CONVITE Nº 001/2020 
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5.2 - Os envelopes de propostas e habilitação deverão ser protocolizados até as 09h00min do 

dia 06 de fevereiro de 2020, em envelopes fechados, estarem datadas, assinadas em todas as 

páginas, sem rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, com descrição clara e detalhada.  

5.3 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação serão abertos a partir das 

09h01min do dia 06 de fevereiro de 2020, na Sala de reuniões na sede do CISALP. 

5.4 - A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos interessados, estando disponível para o atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 08:00 às 16:00 horas na sede do CISALP. 

 

6 – DA HABILITAÇÃO 

 

6.1 - O proponente deverá apresentar no envelope nº 1 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" em 

01 (uma) via os seguintes documentos:  

a) Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, contrato de associado, se for o 

caso, devidamente registrado perante o órgão competente; 

c) Certidão de regularidade junto ao FGTS; 

d) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, (Que abrange                   inclusive 

as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991); 

e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da empresa licitante; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei n° 12.440/11; 

g) Certidão negativa de falência ou concordata com data de expedição máxima de 60 dias 

contados da data de abertura do processo licitatório; 

h) Declarações de pleno atendimento que instruem essa carta convite (anexos III, V) do 

edital: 

● Anexo III - Declaração de Idoneidade; 

● Anexo V- Declaração de Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
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6.2 - Caso a empresa licitante tenha interesse em fazer uso dos benefícios constantes da Lei 

Complementar n° 123/2006 e Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei 

Complementar 123/06, deverá apresentar, no ato do credenciamento, a Declaração de 

Condição de Microempresa ou EPP (anexo IV) e a Certidão simplificada expedida pela Junta 

Comercial do Estado Sede da licitante, ou por Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, emitida 

nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da sessão, demonstrando o 

enquadramento de microempresa de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa Nº 103 de 

30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, sob pena de 

preclusão do direito de reclamar tais benefícios. 

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

acima mencionada e poderão ser apresentados em original ou deverão ser apresentados por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório (frente e verso, quando for o caso), ou 

publicação em órgão de imprensa oficial, no caso de apresentar cópias e solicitar a conferência 

por empregado público para dar fé pública aos mesmos, faz se a indispensável a apresentação 

dos documentos originais que serão devolvidos após verificação. 

6.4 - Os documentos que forem apresentados apenas em original não serão devolvidos, e 

passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 

 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 – No envelope nº 02 - "Proposta de Preços", a licitante deverá protocolizar a proposta em 

formulário na forma do modelo do Anexo VI desta carta convite, em papel com timbre ou com 

carimbo da empresa e assinada pelo representante legal ou preposto. O preço deverá ser 

expresso em Real (R$), em algarismo com duas casas decimais e por extenso, sem rasuras ou 

entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso. 

7.2 - O preço ofertado na proposta comercial corresponderá à totalidade dos custos e despesas 

que incidirem direta ou indiretamente para a realização do objeto desta licitação. 

7.3 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta 

comercial ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes ou ofertas que não se 

enquadrem nas especificações exigidas. 
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7.4 - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. O 

CISALP, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos na Carta Convite ou os seus resultados. 

7.5 - A proposta comercial deverá ser apresentada com validade não inferior a 60 (sessenta) 

dias contados a partir da data da sua apresentação. 

7.6 - Prazo para realização do objeto: máximo de 10 (dez) dias uteis a contar da convocação 

oficial da Comissão Permanente de Licitação com vigência até 31 de dezembro de 2020. 

7.7 - Local para realização do objeto: Sede do CISALP. 

7.8 - Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente 

indicados na proposta comercial, serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação 

como aceitos pela licitante. 

7.9 - O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.10 – Deverá estar incluso na proposta de preço, valor para instalação de todos os 3 

computadores monitores e periféricos, devendo todas as despesas de mão de obra estar 

inclusas no valor. 

 

8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

8.1 - A Comissão Permanente de Licitações analisará, em primeiro lugar, a documentação de 

habilitação.  Os membros da Comissão Permanente de Licitações e os participantes rubricarão 

cada documento. Serão inabilitados os Licitantes cuja documentação não satisfizer as 

exigências deste Edital. 

8.2 - A(s) empresa(s) considerada(s) inabilitada(s) pela Comissão Permanente de Licitações 

terão o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para retirada dos envelopes de proposta.  

8.3 - Será desclassificada a proposta que: 

a) Não atenda às exigências do Edital e/ou imponha condições; 

b) Seja omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

c) Contenha preço excessivo ou inexequível. 
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8.4 - Atendidas as exigências do Edital, a Comissão Permanente de Licitações analisará as 

propostas e considerará vencedora aquela que se apresentar de acordo com as especificações 

estabelecidas e oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM. 

8.5 - A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados e, no 

caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 

3º - Lei 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá o sorteio em ato público conforme previsto 

no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.6 - Em caso de empate será obedecido o disposto no § 2º do art. 45 da Lei n° 8.666/93, ficando, 

desde já, convocadas as empresas licitantes para realização do sorteio na reunião de abertura 

e julgamento das propostas que será marcada no ato da habilitação. 

8.7 - Será lavrada a ata desde abertura até a adjudicação das propostas.           

8.8 - O objeto desta Carta Convite será adjudicado a uma única empresa, consubstanciado na 

Ata de Julgamento da Proposta. 

 

9 – DO CONTRATO 

 

9.1 - A Comissão Permanente de Licitação do CISALP convocará oficialmente a licitante 

vencedora para celebrar contrato nos termos desta Carta Convite.  

9.2 - As obrigações das partes contratantes estão definidas na minuta do contrato, Anexo VII, 

uma vez que terá como objeto a compra e de 3 computadores monitores e periféricos. 

9.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora em realizar o objeto desta licitação, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades 

legalmente estabelecidas. 

 

10 – DO PAGAMENTO 

 

10.1 - O pagamento devido será realizado após a prestação do objeto desta Carta Convite, ou 

seja, entrega e instalação na sede do CISALP dos 3 computadores e demais, mediante 

apresentação de nota fiscal. 
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10.2 – O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente bancária, devendo a 

empresa vencedora apresentar o número da mesma, o banco e a agência junto ao corpo da 

Nota Fiscal ou em Anexo. 

10.3 – Caso o banco apresentando pela empresa vencedora não seja o Banco do Brasil será 

descontado os valores das taxas cobradas pelo banco para a operação. 

 

11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das 

dotações orçamentárias 10.122.9001.1.901.4.4.90.52.00.00 Ficha 01. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

12.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a data limite para a entrega dos envelopes. 

12.2 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação do CISALP julgar e responder à impugnação 

em até 02 (dois) dias úteis que antecedem a data marcada para a abertura do Envelope nº 01. 

12.3 A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo 

licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o 

recebimento e abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”. 

 

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1 Observado o disposto no artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, a licitante poderá 

apresentar recurso ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou 

inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta licitação. 

13.2 Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 02 (dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 
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Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou 

submetê-lo a apreciação do Presidente do CISALP. 

13.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 

reconsideração ou reforma, total ou parcial, das decisões da Comissão Permanente de Licitação 

deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

13.4 -  Ao se constatar a desistência, expressa, de interposição de recursos à fase de habilitação, 

caberá à Comissão de Licitação prosseguir, imediatamente, no procedimento licitatório com a 

fase seguinte, ou seja, julgamento de propostas.   

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 - Este edital estará disponível na sede do CISALP, sendo que quaisquer elementos, 

informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados pela Comissão 

Permanente de licitação do Consórcio, situado na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo 

Horizonte, Lagoa Formosa/MG, Fone (34) 3824 – 1710, e-mail: licitação@cisalp.mg.gov.br  

14.2 - Em caso de revogação ou anulação deste Convite serão observadas as disposições da Lei 

8.666/93 e alterações; 

14.3 - Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legislação em vigor. 

14.4 - No caso do Licitante vencedor desistir da prestação dos serviços ora ofertados, serão 

convocados os demais Licitantes, obedecendo-se a ordem de classificação para a execução dos 

mesmos, sempre pelo preço da proposta vencedora em primeiro lugar, conforme determina a 

Lei n° 8.666/93. 

14.5 – Findo o prazo de recebimento das propostas e documentação estabelecido no 

preâmbulo deste Edital, não será permitido, em hipótese nenhuma, qualquer outro Licitante 

interessado, como também qualquer retificação da documentação e/ou propostas após a 

entrega destas. 

14.6 - Qualquer cidadão poderá participar da abertura das propostas, mas terão direito à 

palavra e rubricar documentos somente os Licitantes e a Comissão Permanente de Licitações. 

14.7 – Todos e quaisquer adiamentos ocorridos durante o Processo Licitatório serão 

consignados em ata, designando-se nova data e horário para continuidade da audiência, os 

mailto:licitação@cisalp.mg.gov.br
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quais serão publicados no quadro de avisos do CISALP, não se obrigando a Comissão a dar 

ciência pessoal aos Licitantes ausentes às reuniões, desde que não haja disposição em contrário 

expressa em Lei. 

14.8. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento 

e se omita em outro será considerado especifico e válido. 

14.9 - Fazem parte deste instrumento convocatório: 

a) Anexo I – Detalhamento do Objeto; 

b) Anexo II – Termo de Referência; 

c) Anexo III - Declaração de Idoneidade; 

d) Anexo IV - Declaração de Condição de Microempresa ou EPP; 

e) Anexo V – Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição 

Federal;  

f) Anexo VI – Proposta de preços; 

g) Anexo VII – Minuta do Contrato. 

  

 

 

Lagoa Formosa, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I - DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

CARTA CONVITE Nº 001/2020 

 

ITEM DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO OBJETO VALOR ESTIMADO 

01 - SÃO 3 UNIDADES 

- PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 

COFFEE LAKE, 8A GERAÇÃO  

- SSD, 120GB, SATA, LEITURA 520MB/S - 

LNS100-128RBNA  

- MEMÓRIA DDR4 DE 8GB 2400MHZ.  

- GABINETE NOX PAX ATX, USB 3.0 FAN DE 

12CM  

- FONTE 500W  

- KIT MOUSE USB ÓTICOE TECLADO 

MULTIMÍDIA MICROSOFT  

- CAIXA DE SOM COM ALTO FALANTE 

EMBORRACHADO.  

- MONITOR LG LED 19.5´ WIDESCREEN, VGA - 

20M37AA  

- PLACA-MÃE H310M 2.0, INTEL LGA 1151, 

MATX, DDR4  

- GARANTIA DE 12 MESES 

- TODOS OS PRODUTOS COM SELO DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL E NOTA FISCAL  

 

 

 

 

R$ 6.496,98 (Seis mil, 

quatrocentos e 

noventa e seis reais e 

noventa e oito 

centavos) 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONVITE 001/2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Este Projeto Básico, visa a orientar a contratação de pessoa jurídica, para compra de 3 

computadores monitores e periféricos, visando atender as necessidades do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP. Estabelecem também normas gerais e 

específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos e deve ser 

considerado como complementar às demais exigências dos documentos contratuais. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A aquisição dos produtos relacionados se faz jus tendo em vista a necessidade de equipar e 

renovar o parque informático do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – 

CISALP. Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas 

pela administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas 

atividades desenvolvidas no órgão competente.  

 

3. OBJETO 

 

3.1 Contratação de Empresa através de Licitação na modalidade Carta Convite do tipo Menor 

Preço, para compra de 3 computadores monitores e periféricos, visando atender as 

necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP. Contendo:  
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- PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 COFFEE LAKE, 8A GERAÇÃO  

- SSD, 120GB, SATA, LEITURA 520MB/S - LNS100-128RBNA  

- MEMÓRIA DDR4 DE 8GB 2400MHZ.  

- GABINETE NOX PAX ATX, USB 3.0 FAN DE 12CM  

- FONTE 500W  

- KIT MOUSE USB ÓTICOE TECLADO MULTIMÍDIA MICROSOFT  

- CAIXA DE SOM COM ALTO FALANTE EMBORRACHADO.  

- MONITOR LG LED 19.5´ WIDESCREEN, VGA - 20M37AA  

- PLACA-MÃE H310M 2.0, INTEL LGA 1151, MATX, DDR4  

- GARANTIA DE 12 MESES 

- TODOS OS PRODUTOS COM SELO DE FABRICAÇÃO NACIONAL E NOTA FISCAL 

 

4. VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. O valor estimado da presente contratação é de R$ 6.496,98 (Seis mil, quatrocentos e 

noventa e seis reais e noventa e oito centavos), até a data de 31/12/2020.  

 4.2. - O pagamento devido será realizado após a prestação do objeto desta Carta Convite, ou 

seja, entrega e instalação na sede do CISALP dos 3 computadores e demais, mediante 

apresentação de nota fiscal. 

4.3 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente bancária, devendo a 

empresa vencedora apresentar o número da mesma, o banco e a agência junto ao corpo da 

Nota Fiscal ou em Anexo. 

4.4 - Caso o banco apresentando pela empresa vencedora não seja o Banco do Brasil será 

descontado os valores das taxas cobradas pelo banco para a operação. 

 

5. CRITÉRIOS E FORMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

5.1. Fornecimento do objeto desse contrato em bom estado de funcionamento atendendo a 

todos os requisitos deste edital; 



   

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

5.2 Os equipamentos/serviços serão entregues e prestados na sede do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP, na Rua Juquinha Souto, nº 100, Bairro 

Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa – MG. 

5.3. Prazos máximos para entrega: O prazo para entrega dos produtos/serviços, será até 10 dias 

úteis.  

5.4. Dar garantia de 12 (doze) meses a partir da instalação do objeto deste contrato. 

5.5. Apresentar nota fiscal junto à Secretaria Executiva do CISALP; 

5.6. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia; 

5.7. Reparar e corrigir às suas expensas, no prazo de até 30 (trinta) dias da notificação, qualquer 

danificação, como arrancar, rasgar, dar bolha, desbotar, entre outros danos possíveis 

apontados pelo Contratante. 

5.8. Instalar todos os 3 computadores monitores e periféricos adquiridos. 

 

6. PRAZO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1 O prazo estimado da contratação será do dia 06/01/2020 até o dia 31/12/2020. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

CONVITE 001/2020 

 

A empresa _____________________________, CNPJ ______________________, com sede na 

____________________, cidade ____________, UF_____, declara sob as penas da lei que: 

 

 A empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou 

suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal; 

 Que na empresa não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores 

de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo nas condições 

de aprendiz, na forma da lei; 

 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente e processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 Tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos e ferramentas 

necessários ao cumprimento e efetiva entrega do objeto desta licitação. 

Por ser verdade, firma a presente declaração em uma via. 

 

                        ..............................................................................................., de  2020. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

CONVITE 001/2020 

 

 

  A empresa _________________________________________, com inscrição no 

CNPJ sob o n° _____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 

________________________________________, portador do CPF n° 

______________________ e RG _______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________, 

nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos do § 4° do mencionado artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, 

de acordo com o disposto nos arts. 42 a 49 da citada Lei e Complementar 147 de 07 de agosto 

de 2014 que altera a Lei Complementar 123/06. 

   ___ Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06 e nº 

147/14, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.  

 

 

  _______________________, _____ de ___________ de 2020. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Obs.: * Declaração a ser emitida em papel timbrado, ou em papel simples, com carimbo da 

empresa, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

CONVITE 001/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

________________________, inscrito no CNPJ nº _____________________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _________________________, 

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

acrescido pela Lei nº 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. 

 

 

____________________ 

(Data) 

 

_______________________________________ 

(Representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI - PROPOSTA DE PREÇO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

CARTA CONVITE Nº 001/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Prezados senhores, 

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para fornecimento do objeto do Edital de CARTA 

CONVITE Nº 001/2020. 

 OBJETO VALOR GLOBAL 

Contratação de empresa para compra de 3 

computadores monitores e periféricos 

 

R$ __.____,___ 

(valor por extenso) 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________________________, Carteira de Identidade nº _________________, 

expedida em ____/____/____, como representante legal dessa empresa. 

 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _____ (_______________) dias, a 

contar da data de abertura da licitação. 

 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Edital de licitação e seus anexos. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________                   ___________________________ 

PROPONENTE / CNPJ                                  REPRESENTANTE LEGAL / CPF 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO 00 x/2020 

 

 

CARTA CONVITE N° 01/2020 

 

 

Contrato que celebram o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto 

Paranaíba - CISALP e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº 

xxxxxxxxxxxx, situado a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, bairro xxxxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxxxxxxx. 

Pelo presente Contrato o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto 

Paranaíba - CISALP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o 02.319.394/0001-

70, com sede à Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa 

Formosa, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. José Alves 

Filho, para realização de Carta Convite de Licitação do tipo Menor Preço, para aquisição de 3 

computadores monitores e periféricos, visando atender as necessidades do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP, mediante sujeição mútua ao edital e às 

cláusulas que se anunciam. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica por Licitação na 

modalidade Carta Convite do tipo Menor Preço, para aquisição de 3 computadores monitores 

e periféricos, conforme demanda e autorização do CISALP, com base no que dispõe a Lei 

Federal nº 10.520/02, subsidiariamente Lei 8.666/93 e alterações, nos termos da legislação 

vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes. 



   

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

1.2. A execução do objeto do contrato será parcelada por quantidade livre e deverá ser iniciada 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura do presente contrato, prazo este não 

prorrogável. 

1.3. O fornecimento do presente objeto será realizado através de requisição expedida pelo 

CISALP sempre que solicitado, de acordo com as necessidades do órgão solicitante. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO 

 

2.1. O contratante obriga-se a prestar os serviços, objeto deste edital, pelo Menor preço. 

2.2 O valor estimado de compra será de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), neles 

incluído impostos, taxas, contribuições e demais tributos que envolvem o serviço. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

3.1. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes no Anexo V. 

3.2. A Diretoria Financeira do CISALP efetuará o pagamento decorrente da concretização do 

objeto licitado, por processo legal, mediante entrega da nota fiscal no setor competente, 

fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário 

e preço total do (s) item (s), devidamente atestadas pelo setor competente da Contratante. Os 

pagamentos serão feitos, exclusivamente, através de transferência bancárias para conta do 

credenciado. As transferências que serão feitas para outros bancos que não seja banco do Brasil 

serão descontadas a despesa de transferência bancária. 

3.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

3.4. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com 

a qualidade. 

3.5. Os valores constantes no Anexo V correspondem ao valor total dos serviços contratados, 

já incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer 

outros porventura incidentes. 
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3.6. No valor do serviço deverão estar inclusos todos os objetos da licitação e mão de obra para 

instalação. 

3.7. O CISALP não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que 

competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de 

valores principais e acessórios, que está despender com esses pagamentos. 

3.8. A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar ao CISALP o número da Conta 

Corrente e o Banco para se efetuar o pagamento referente à aquisição de 3 computadores 

monitores e periféricos. 

3.9. É de responsabilidade do CREDENCIADO o envio da nota fiscal até o 10º (décimo) dia útil 

do mês subsequente a realização do objeto deste contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2020, podendo ser prorrogado, por iguais 

e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CISALP e no interesse 

das partes, desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para este 

consórcio e em condições compatíveis com os preços de mercado. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação 

orçamentária do CISALP, por intermédio dos recursos consignados no Orçamento Anual do 

CISALP, para o ano 2020 e correlatas para o ano de 2020: 10.122.9001.1.901.4.4.90.52.00.00 

Ficha 01. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. Efetuar os pedidos de fornecimento de serviços em conformidade com o edital e o contrato 

assinado; 
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6.2. Encaminhar a solicitação de serviços, por ofício ou e-mail, por intermédio do gestor titular 

ou substituto do Contrato; 

6.3.  Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do serviço requisitado. 

6.4. Comunicar formalmente e imediatamente a Contratada do item qualquer anormalidade no 

fornecimento, podendo suspender a entrega, caso não esteja de acordo com as exigências 

estabelecidas neste Contrato. 

6.5. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que venha a ser 

solicitados pelos funcionários da Contratada. 

6.6. Acompanhar e fiscalizar, com rigor, o cumprimento do objeto desta contratação, a fim de 

que os serviços sejam realizados com eficiência. 

6.7. Dar ciência à empresa contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que 

verificar na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 

cumprimento. 

6.8 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste contrato; 

6.9. Fornecer ao CONTRATADO todos os dados e informações que se façam necessárias ao bom 

desempenho dos serviços ora contratados; 

6.10. Nenhuma outra remuneração será devida ao CONTRATADO, a qualquer título ou 

natureza, decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao 

cumprimento da obrigação estabelecida no presente instrumento, pois, fica convencionado 

que não há relação de emprego entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

7.1. Fornecimento do objeto desse contrato em bom estado de funcionamento atendendo a 

todos os requisitos deste edital; 

7.2 Dar garantia de 12 (doze) meses a partir da instalação do objeto deste contrato. 

7.3. Apresentar nota fiscal junto à Secretaria Executiva do CISALP; 

7.4. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia; 
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7.5. Reparar e corrigir às suas expensas, no prazo de até 30 (trinta) dias da notificação, qualquer 

danificação, como arrancar, rasgar, dar bolha, desbotar, entre outros danos possíveis 

apontados pelo Contratante. 

7.6. Instalar todos os 3 computadores monitores e periféricos adquiridos. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, sem que ao 

CONTRATADO caiba qualquer indenização, ou, reclamação. 

8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas no edital e também no artigo 7º, Lei 10.520/02, subsidiariamente na 

Lei Federal 8.666/93. 

8.3. A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da Lei Federal 

8.666/93. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANSÕES 

 

9.1. Acarretará a licitante vencedora, impedimento de licitar com o Poder Público, e será 

descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecimento a que se refere 

o inciso XIV, artigo 4°, Lei 10.520/02, pelo prazo de 5 (cinco) anos sem prejuízo da multa no 

valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta vencedora, no caso de:  

a) Recusa injustificada para celebrar o contrato dentro do prazo de validade da proposta;  

b) Não aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos serviços dentro 

dos prazos estabelecidos pela Administração;  

c) Retardar, falhar ou fraudar a execução dos serviços;  

d) Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado;  

e) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

f) Não manter as condições da proposta; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
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9.2. As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando 

for o caso, cobradas judicialmente. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Fazem parte deste instrumento o disposto no edital e seus anexos, tendo plena validade 

entre as partes contratantes. 

10.2. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições 

deste contrato, não exime o infrator de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento 

integral. 

10.3. O contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

10.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas - MG, para dirimir eventuais litígios 

oriundos do presente Contrato. 

 

E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento em quatro vias, de igual 

teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas para a produção dos desejados 

efeitos jurídicos. 

 

Lagoa Formosa - MG, _____ de ______________________ de 2020. 

 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________  2.____________________________  

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF: 

Cargo:      Cargo: 


