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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2022 
PROCESSO: 25/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

 Edital de Concorrência para a Contratação de 
Serviços Médicos de Clínico Geral. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 03 do mês 

de março do ano de 2022, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações na prefeitura, 

designada pela Portaria n.°039/2022, com a finalidade de receber propostas para a 

prestação de serviços médicos, para atendimento da política, dos programas e atividades 

relativas à saúde municipal em caráter complementar. 

   No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos que o prestador 

dos serviços despenderá para executar os serviços nas UBS Municipais, sendo que poderão 

participar pessoas jurídicas ou cooperativas de serviços médicos, do ramo pertinente ao 

objeto ora licitado. 

 

 1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação para a prestação dos seguintes serviços: 

 

Item Quantidade Especialidade Serviços/mês 

01 01 CLINICA GERAL Até 500 consultas/mês 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Somente poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas que não estiverem 

sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprimento de pena de 

suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicada por 
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determinação da Lei 8.666/93, e Cooperativas Médicas, nos mesmos termos antes 

expostos. 

2.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro Comercial no caso de empresa comercial; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e suas alterações posteriores, 

devidamente registrados, em se tratando de cooperativas, sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

c) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, na forma do Decreto nº 4.358/2002. 

2.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Prova de inscrição ou registro na entidade de classe competente do profissional 

prestador dos serviços. 

b) Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando aptidão do licitante para desempenho da atividade compatível com o objeto da 

licitação. 

c) Comprovante de habilitação (especialização específica do prestador dos serviços), 

quando for o caso. 

 

2.1.4 REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos 

e Contribuições Federais) 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do Licitante. 

d) Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT). 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades. 
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2.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na 

Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa. Será permitido a apresentação de 

Balanço de Abertura para as empresas recentemente constituídas no exercício corrente. 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 

podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. 

b) Certidão negativa de insolvência, falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento. Exceto, certidão negativa de falência e concordata para 

cooperativas (art. 4º da Lei n. 5.764/1971); 

c)  Declaração de que aceita os termos e condições do Edital de Concorrência em epígrafe. 

2.1.6   A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

2.1.7 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 

34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita 

referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital. 

2.1.8 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 2.1.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em 

que for declarada como vencedora do certame. 

2.1.9 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 
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2.1.10 O prazo de que trata o item 2.1.8 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

2.1.11 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.1.8, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.5, poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.3 poderão, ainda, serem 

extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua 

autenticidade pela Administração 

 2.3 Integram este edital os seguintes anexos: 

I- Modelo de Proposta 

II- Minuta de Contrato – Especialidades 

 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o 

que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2022 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2022 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)3.2 Para a habilitação o licitante deverá 

apresentar no envelope n.º 01: 

   a) os documentos descritos nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 e 2.1.5; 
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   b) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 

constantes da presente licitação. 

3.3 O envelope n.º 02 deverá conter: 

   a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, 

pelo representante legal da empresa, mencionando o preço unitário do item, devendo estar 

incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao deslocamento até o 

município. 

  Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data 

aprazada para sua entrega. 

  Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão 

Julgadora, levando em consideração o menor preço por item para a execução dos serviços 

licitados. 

4.1.1. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa serão 

acrescidos 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto, correspondente a 

contribuição previdenciária a ser suportada pelo município. 

4.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 

44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

4.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.  

 

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

5.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 

2.1.6, deste edital. 
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5.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais 

ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

5.1.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

5.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por 

escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada 

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno 

porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 2.1.6 deste 

edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste 

item. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em 

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

5.3.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer 

as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originariamente de menor valor. 

5.4.  O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 2.1.6, deste edital). 

5.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em 

ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

6. DOS RECURSOS 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 
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7. DOS PRAZOS 

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 7 (sete) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

7.2 O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

7.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços atualizados pelo IGP-M, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da 

pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

7.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura podendo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, respeitados os limites da Lei n. 8.666/93 e 

a critério da administração. 

 

8.  DAS PENALIDADES 

8.1 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contato e 

de 10 % (dez por cento) ao contratado, no caso de inexecução total do contrato esta última 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

Observação: a multa será calculada sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado no prazo de três dias úteis, a contar do recebimento da 

fatura aprovada pela contabilidade; 

9.2 Serão processadas as retenções previdenciárias (11% sobre o valor bruto da fatura), 

quando for o caso, nos termos da lei que regula a matéria. 
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10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

10.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.° 8.666-93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

10.2 O índice de reajuste contratual em caso de prorrogação do mesmo fica sendo a 

variação do IPCA. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

Cod Red Compl Elemento Uni Orçament 

221 3.3.90.39.00.00.00.00 08.01 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital. 

12.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo 

e local estabelecidos neste edital. 

12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos. 

12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora. 

 Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 

proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93). 

12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos 

à licitação os participantes retardatários. 

12.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na 

forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93. 
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12.7 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – modelo de proposta; II - 

minuta do contrato. 

 Informações serão prestadas aos interessados no horário das 9:00 hs às 16:00 hs, na 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos, na Secretaria Municipal de Saúde, sita 

na Av. Pedro Zamban, n.º 1000. 

 

     Monte Alegre dos Campos, 27 de janeiro de 2022. 

 

 

Onilton João Capelini 
Prefeito Municipal 
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Anexo – I 
 

Modelo de Proposta: 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços médicos: 

 
 

Declaro que estamos de acordo com as condições da Concorrência n° 001/2021, e com a lei n° 
8666/93 e alterações. 
 

Pela presente, apresentamos proposta para os seguintes serviços médicos: 
 

Item Quantidade Especialidade Serviços/mês Valor Unit. Valor Total 

01 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CLINICA GERAL 

Até 500 consultas/mês   

 
O prazo de validade da proposta é de 60 dias. 
 
Data, assinatura do representante legal e carimbo. 

 

Fornecedor    

Endereço  CEP:  

CNPJ/CPF  Município    UF 
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Anexo - II 
 
 

MINUTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO PRESTADOR DE SERVIÇOS – MÉDICOS- 
TODAS - ESPECIALIDADES 

 
  

 Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, 

pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.615.314/0001-61, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr........, a seguir denominado CONTRATANTE e  .............,.... doravante 

identificado por CONTRATADO, têm certo, justo e acordado o seguinte: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, rege-se pelo edital de licitação modalidade concorrência nº 

.../2021, pela Lei nº 8.666/93.  

 CLÁUSULA SEGUNDA – O CONTRATADO fornecerá ou prestará serviços nas 

áreas abaixo descritas: 

 Especialidade, até...consultas por mês. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços serão prestados nas unidades básicas de 

saúde do Município de Monte Alegre dos Campos da Sede ou do Passo do Carro, cabendo 

a escolha do local ao CONTRATANTE. 

 CLÁUSULA QUARTA - Pelo serviço acima mencionado e prestado, o 

CONTRATADO perceberá a quantia de R$ ............. (............. reais) por consulta efetuada 

mensalmente, para fins de prévio empenho o valor total de R$........... 

 § 1º. A Secretaria Municipal da Saúde efetuará o controle do serviço e remeterá 

ao setor contábil, mensalmente,  o numero de consultas realizadas a serem pagas. 

 § 2º. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da 

prestação de serviços, mediante a apresentação de fatura ou nota fiscal, que acompanhe 

discriminação dos serviços realizados e correspondentes valores individualizados.  

 § 3º.  Na importância referida no caput estão computadas todas as despesas 

necessárias para a execução do objeto licitado, obrigações sociais, fiscais, tributários, 

trabalhistas, previdenciários, bem como despesas de deslocamento, estadia, alimentação, e 

outros que se fizerem necessários ao cumprimento do contrato, sendo que serão 
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desconsideradas quaisquer reivindicações de pagamento adicional no decorrer da vigência 

contratual.   

 CLÁUSULA QUINTA – Sem prejuízo de plena responsabilidade do 

CONTRATADO, todo o serviço será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, não 

podendo os prestadores se  negarem a tal fiscalização, sob pena de incorrerem em causa 

de Rescisão de Contrato. 

§ 1º – Todas as despesas decorrentes e contratação dos serviços, inclusive os 

encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, relativos aos empregados da empresa 

contratada, ficarão a cargo do CONTRATADO, cabendo-lhe, ainda inteira responsabilidade 

por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em 

serviço, bem como qualquer dano ou prejuízo, porventura causados à terceiros ou 

Município. 

 

§ 2º -  É de inteira responsabilidade do CONTRATADO a cobertura por eventuais 

danos decorrentes de furto ou roubo, caso fortuito ou força maior, atos dolosos ou culposos 

ocorridos por ato dos prestador (es) de serviço. 

  

 CLÁUSULA SEXTA – O CONTRATADO deverá: 

 I – Substituir o prestador de serviços, quando for solicitado pelo 

CONTRATANTE; 

 II – supervisionar e fiscalizar a atividades do prestador de serviços, ressarcir 

eventuais danos causados ao Município ou a terceiros, coordenar e resolver todos os 

problemas oriundos deste contrato com seu respectivo prestador de serviços, se for o caso. 

  CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato tem a duração de um ano, 

iniciando em ................e com término previsto para ........, podendo ser renovado a critério 

da administração por iguais e sucessivos períodos, desde que respeitados os limites da Lei 

de Licitações.  

 CLÁUSULA OITAVA –  O índice de reajuste financeiro adotado para a 

prorrogação contratual será a variação do IPCA. 
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 CLÁUSULA NOVA – O CONTRATADO reconhece o direito da Administração 

Pública rescindir o contrato a qualquer tempo, mesmo antes do término previsto, a seu 

critério e também nos casos previstos no art. 77 a 79 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 CLÁUSULA DÉCIMA – Sem prejuízo de plena responsabilidade do 

CONTRATADO, todo o serviço será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, não 

podendo os prestadores se  negarem a tal fiscalização, sob pena de incorrerem em causa 

de Rescisão de Contrato. 

§ 1º – Todas as despesas decorrentes e contratação dos serviços, inclusive os 

encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, relativos aos empregados da empresa 

contratada, ficarão a cargo do CONTRATADO, cabendo-lhe, ainda inteira responsabilidade 

por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em 

serviço, bem como qualquer dano ou prejuízo, porventura causados à terceiros ou 

Município. 

 

§ 2º -  É de inteira responsabilidade do CONTRATADO a cobertura por eventuais 

danos decorrentes de furto ou roubo, caso fortuito ou força maior, atos dolosos ou culposos 

ocorridos por ato dos prestador (es) de serviço. 

  

   CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – Será aplicada multa de 5% no caso de 

inexecução parcial do contato e de 10 % (dez por cento) ao contratado, no caso de 

inexecução total do contrato esta última cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

   PARÁGRAFO ÚNICO: a multa será calculada sobre o montante não 

adimplido do contrato. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A despesa decorrentes deste contrato 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: ........................... 
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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria 

RS, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato. 

 Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas 

partes e por duas testemunhas presenciais. 

 Monte Alegre dos Campos RS, .............. de 2.022. 

 

  

 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE             CONTRATADO               
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome:   Nome: 
CPF:   CPF:   
 


