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EDlTAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA INICIATIVA

PRIVADA PARA DOAÇÃO AO PODER PúBuco

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RECEBER, POR PROPOSTA E

INICIATIVA DE PARTICULARES, DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS, ssnvxços ou DIREITOS

CUJO OBJETO NÃO É PREVIAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA n°

01l2021

PROCESSO IAMSPE n° 5629l2021

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLlCO ESTADUAL - IAMSPE

por intermédio do Senhor Superintendente WILSON M. POLLARA, RG n° 4.202.267-8 e CPF

n° 404708308-91, torna público que se acha aberto, nesta Unidade, situada à Avenida

Ibirapuera, 981 - Vila CIementino - CEP 04029~000 - São Paulo - SP, PROCEDIMENTO DE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE para o recebímento de inscrições de pessoas físicas e

jurídícas que tenham interesse em doar, sem encargos, bens e serviços à Administração, com

objetivo de viabilizar as melhorias necessárias ao desempenho das ativídades de prestação

de serviços ao cídadão, redução de gastos, aumento de eficiêncía, transparêncía e

participação socia|, otímízando os gastos de recursos públicos e viabilizando projetos, em

conformidade com as condíções e exigências estabelecidas neste Edítal e em seus anexos.

As manifestações de interesse, compostas por documentos de inscríção e propostas de

doação, serão recebidas a qualquer tempo mediante envio de mensagem ao correio

eletrônico mtrímonio@_íamspe.sp.gov.br no prazo de vigência deste EditaL

O Edítal poderá ser consultado pelos interessados nos sites www.iamspe.sp.gov.br e

www.¡mprensaoficial.com.br, opção ”negóc¡os públicos", ou na sede da Unidade

Contratante, mediante simples requerimento ou por meio eletrônico.

"Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.
"

www.iamspe.sp.gov.br
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1.0BJETO

l.1. Descrição. Este procedímento tem por objetivo receber manífestações de interesse da

ínicíativa privada para realizar doações de bens móveis, novos ou seminovos, em condições

adequadas de uso, bem como de serviços, recursos financeiros e/ou direitos para a realização

de ações, programas ou projetos de ínteresse público à Administração.

1.2. Manifestações de interesse. As manifestações de ínteresse serão analísadas

indivídualmente pela Comíssão Permanente de Avaliação, nos termos deste Edítal,e são

compostas por:

1.2.1. Documentos de inscrição (¡tem 2.3);

1.2.2. Proposta de doação (¡tem 2.4).

1.3. Vigência. As manifestações de interesse poderão ser apresentadas a qualquer tempo, em

até 12 (doze) meses contados a partír da publicação deste EditaL A expíração da vigência do

procedimento não prejudíca a análise, pela Comissão Permanente de Avaliação, das

manifestações de ínteresse regularmente apresentadas no curso de seu prazo.

1.4. Programa de Apoío ao Voluntariado no Estado de São Paulo. Não serão recebidas

em doação, atividades não remuneradas prestadas por pessoa física com objetivos cívicos,

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, as quaís configuram

serviços vquntáríos e, como tal, deverão ser direcionados aos programas, projetos e ações

de voluntariado cadastrados na Secretaria de DesenvoIvimento Socíal, nos termos do Decreto

Estadual n° 59.870, de 5 de dezembro de 2013.

2. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

2.1. Participantes. Qualquer pessoa físíca, nacional ou estrangeira em situação regular no

país, pessoa jurídica nacíonal, consórcio Iiderado por empresa nacional, grupo de empresas

nacionais e/ou de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras em sítuação regular no país,

poderá apresentar manifestação de interesse, desde que apresente os documentos exigidos

para inscrição (¡tem 2.3) e apresente proposta de doação (¡tem 2.4) em conformidade com o

disposto neste EditaL

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar. "
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Çg
Qdm SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
SuperintendênciaIamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEPz 04029-ooo - Tel: 4573-sooo

2.2. Vedações. Fica vedado o recebimento de doações nas seguintes hipóteses:

2.2.1. Quando o doador for pessoa físíca oujurídica:

2.2.1.1. suspensa ou impedida de contratar com a Admínistração Pública, direta

e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993 e no

artigo 7° da Leí Federal n° 10.520/2002;

2.2.1.2. decfarada inidônea pela Administração Pública federaL estadual ou

municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993;

2A2.l.3. proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por

ato de ímprobidade admínistrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n°

8.429/1992;

2.2.1.4. proibida peIo Plenário do CADE de participar de Iicitações promovidas

pela Administração Pública federaL estadual, munícipal, direta e indireta, em

virtude de prática de infração à ordem econômíca, nos termos do artigo 38,

inciso H, da Lei Federa|n° 12.529/2011;

2.2.1.5. proibida de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção

restritiva de direíto decorrente de infração admínistrativa ambíentaL nos termos

do art 72, § 8°, inciso V, da Lei Federaln° 9.605/1998;

2.2.1.6. declaradas inidônea para contratar com a Administração Pública peio

Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Pau|o, nos termos do artigo 108

da Lei Complementar Estadual n° 709/l993;

2.2.1.7. que tenha sido suspensa temporariamente, impedida ou declarada

inidônea para Iícitar ou contratar com a Administração Pública estaduaI, direta e

indireta, por desobedíência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo

33, incisos IV e V, da Lei Federal n° 12.527/2011 e do artigo 74, íncisos IV e V, do

Decreto Estadual n° 58.052/2012;

2.2.l.8. que esteja proibida de celebrar a contratação em decorrência do efeíto

de sanção registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (artígo

22 da Lei Federal n° 12.846/2013), ou no Cadastro Estadual de Empresas Punidas

- CEEP (artigo 5° do Decreto Estadual n° 60.106/2014).

"Prevenir Iamspe: evite ñzman Se você fuma procure ajuda médica para parar.
”

www.íamspe.sp.gov.br



m SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

SuperintendênciaIamSpe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-ooo - Tel: 4573-8000

2.2.2. Quando o recebimento da doação, mediante ato fundamentado da Comissão

Permanente de Avatiaçãq puder caracterízar conflito de interesses ou violação de dever

previsto na legislação, inciusive o dever estabelecido no artigo 8° do Código de Ética

da Administração Pública EstaduaL que constitui Anexo do Decreto Estadual n° 60.428,

de 08 de maio de 2014;

2.2.3. Quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para fornecimento

de bens, insumos e peças de marca exclusíva ou prestação de serviços por

inexigibílidade de |¡c¡tação;

2.2.4. Quando o recebimento da doação do bem móve|, serviço ou direito puder gerar

despesas adicionaís, presentes ou futuras, certas ou potenciais, tais como de

responsabilidade subsidiária, recuperação de bens e outras, que venham a tornar

antieconômica a doação.

2.3. Documentos de inscrição. As inscrições poderão ser feitas por intermédío de correio

eletrôníco ou pessoalmente, nos endereços informados no preâmbulo deste EdítaL mediante

a apresentação dos seguintes documentosz

2.3.1. Ficha de ínscríçãq conforme o modelo do Anexo I.1, devidamente preenchída;

2.3.2. Cópia do RG e CPF, se pessoa física;

2.3.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ), se

pessoa jurídica;

2.3.4. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a

Crédítos Tríbutários Federaís e à Dívida Ativa da União, a fim de demonstrar que o

doador não está em débito com a Seguridade Social (artigo 195,§3° da Constituição);

2.3.5. Instrumento de procuração com poderes especiais e cópias do RG e do CPF do

mandatárío, quando realizada por procurador.

2.4. Propostas de cloação. Os proponentes apresentarão os documentos seguintes:

2.4.1. Proposta de doação, elaborada em conformidade com o Anexo I.2, contendo a

descrição, característícas, quantidade, período, bem como outras especiñcações que

permitam a exata ídentificação dos bens, serviços ou direitos a serem doados;

2.4.2. Documentos físcais do objeto a ser doado, ou, alternativamente, declaração do

proponente afírmando ser o titular ou proprietárío Iegítimo do bem móve|, serviço 9
"Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.
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direíto a ser doado e comprometendo-se a entregar, por ocasião da celebração do

termo que formaliza a doaçãq os documentos fiscaís do objeto a ser doado.

2.5. Validade das propostas. Na ausência de indicação expressa em sentído contrário no

Anexo I.2, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partír da

data de sua apresentação à Comissão Permanente de Avaliação.

3. ANÁLISE PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAçÃo

3.1 Análise dos documentos de inscrição. Recebida a manifestação de interesse, a

Comissão de Avalíação examinará primeiramente, no prazo de 05 (c¡nco) dias úteis, os

documentos de inscríção apresentados, verificando a sua compatibilidade com os termos

deste EditaL

3.1.1. Serão indeferidas as inscriçõesz

a) que não atenderem ao disposto no item 2.1;

b) realizadas por pessoa física ou jurídíca que íncorrer nas vedações do item 2.2.1;

c) que não preencherem os requísítos previstos no item 2.3.

3.1.2. Não serão aceítos documentos rasurados ou ilegíveis.

3.1.3. O deferimento ou índeferimento da inscrição será comunicado pela Comissão

Permanente de Avaliação ao interessado por meio de mensagem eletrônica.

3.2. Recursos. Da decisão da Comissão de AvaIiação que conduir pelo indeferimento de

inscríções caberá recurso à autoridade competente para celebrar o Termo de Doaçã0, no

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da comunicação referida no

item 3.1.3 deste EditaL

3.2.1. A apresentação de memoriais ou de documentos será efetuada por escrito,

mediante correio eletrônico ou protocolo no endereço informado no preâmbulo deste

EditaL dentro do prazo estabelecido no item 3.2.

3.2.2. A falta de interposição do recurso importará na decadência do direito de recorrer.

3.3. Análise das propostas de doação. Os proponentes, cujas inscrições forem deferídas,

terão as suas propostas de doação examínadas pela Comissão Permanente de Avaliação, a

qual verificará o interesse da Administração em receber o objeto, observadas as vedações

previstas nos itens 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4.

“Prevenír Iamspe: evite fumar. Se você fuma procare ajuda médica para parar.
”
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3.3.1. A Comissão Permanente de Avaliação poderá pedir informações e documentos

complementares a sua análise e deliberação, bem como soIicítar, previamente à

formalízação da doação, amostras dos bens móveis para o exame de suas condições e

qualidade, em prazo indicado no ato de convocação.

3.3.2. A decisão da Comissão Permanente de Avaliação que manifesta a ausência de

interesse da Administração em receber os bens, serviços e díreitos objeto da proposta

de doação não será sujeita a recurso.

3.3.3. Havendo interesse da Administração, a Comissão Permanente de Avaliação

publicará no Diário Oficial do Estado extrato da proposta de doação formulada pelo

proponente, conferindo prazo de 8 (oito) dias úteís para que outros ínteressados

apresentem documentos de inscrição e propostas de doação iguais ou

equivalentes àquela inicialmente formulada.

3.3.4. O extrato da proposta de doação conterá pelo menos os seguíntes elementos:

a) resumo do objeto;

b) ídentificação do proponente;

c) valor estimado da doação;

d) prazo ou duração, se a doação tiver caráter continuado.

3.3.5. Transcorrído o prazo indicado no item 3.3.3 sem a apresentação de outras

propostas, a Comissão de Avaliação aceitará a proposta oríginalmente formulada pelo

proponente e adotará as providências necessárías à homologação do procedimento e

à formalização da doação.

3.3.6. Se, no prazo indicado no item 3.3.3 deste Edita|, forem apresentadas uma ou maís

propostas com equivalência de especificações em relação à origínaL a Comíssão de

Avaliação adotará o seguínte procedímento:

a) verificará se o(s) proponente(s) atende(m) aos requisitos de inscrição exigidos

no item 2.3;

b) analisará se a(s) proposta(s) de doação corresponde(m) ao conteúdo previsto

no item 2.4; e

c) reaIizará a escolha por meio de sorteio reaIizado em sessão púbiica

3.3.7. A Comissão Permanente de Avaliação poderá aceitar mais de uma proposta de

doação quando a proposta origínal e as propostas apresentadas nos termos do item

“Prevenir Iams e: evite fumar. Se você fuma rocure a'uda médica ara arar."P
_
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3.3.3 não tiverem caráter excludente e o recebimento concomitante for consíderado

oportuno para o atendimento das necessidades da Administração.

3.4. Decisão. A decisão da Comissão Permanente de Avalíação relativa à aceitabílídade das

propostas, seja positíva ou negativa, será fundamentada e será informada ao proponente

mediante mensagem enviada ao correio eletrônico informado na ficha de inscrição.

3.5. Homologação. Emitída a decísão, a Comíssão Permanente de Avaliação encaminhará os

resultados à autoridade competente para celebrar o Termo de Doação, a qual homologará

o procedimento de manifestação de interesse. O procedimento permanecerá aberto para

novos ínteressados até a expiração de sua vigência, nos termos do item 1.3.

4. FORMALIZAÇÃO DA DOAÇÃO

4.1. Termo de Doação. Os ínscritos que tiverem suas propostas de doação aceitas peia

Comissão Permanente de Avaliação serão convocados por meio de mensagem eletrônica

para, no prazo de até 08 (o¡to) dias, comparecerem no endereço indicado no preâmbulo

deste Edital para celebrar o Termo de Doação, cuja minuta integra o presente EditaI como

Anexo II.

4.1.1. O Termo deverá prever os critérios, as condíções e demais ínformações

necessárias ao recebimento do objeto.

4.1.2. Os custos decorrentes da entrega dos bens móveis, da prestação dos serviços ou

da cessão dos direitos serão de responsabilídade do doad0r.

4.1.3. Quando 0 objeto doado envolver propriedade imateríal, a doação conferirá à

Admínistração os direitos patrimoniais a eIe relativos e autorização para utilízá-lo

Iívremente de acordo com o previsto neste Edita|.

4.1.4. Os extratos dos termos de doação celebrados serão publicados no Diário

Oficial do Estado pelo órgão ou entidade beneficiada.

4.2. Condições de celehração. Com a finalídade de veríficar o eventual descumprímento das

vedações previstas no item 2.2.1 deste Edital serão consultados, previamente à celebração do

Termo de Doação, os seguintes cadastros:

4.2.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-

Sanções (httD://www.esancoes.sp.qov.br );

“Prevenir Iamspe: evíte fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.
"
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4.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

(httgzzzwwwportaltransgarenciagovbrlsancoeslceís );

4.2.3. Cadastro Nacíonal de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade

Adminístrativa e Inelegibilídade - CNIA, do Conselho Nacional de Justiça

(httpzdwwwcnijusbrlimprobídade admlconsultar reguerido.php), devendo ser

consultados o nome da pessoa jurídica e de seu sócio majoritário (artigo 12 da Leí

Federal n° 8.429/1992);

4.2.4. Cadastro Nacional de Empresas Punídas - CNEP

(http://www.portaltransoarenc¡a.qov.br/sancoes/cneo );

4.2.5. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

thttpzllwwwcorregedoria.sp.gov.br[PesguísaCEEP.asgx );

4.2.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

(httgszZwawfccesggoverapenados ).

4.3. Documentos fiscais. No ato da formalização da doação deverão ser entregues os

documentos a que se referem a declaração do item 2.4.2 deste Edita|, quando o proponente

houver optado por apresentá-Ia.

4.4. Restrições a fins publicitários. Fica vedada a utílização de bens móveis e dos serviços

doados para fins publicitáríos, sendo, contudo, autorizada, após a entrega dos bens, cessão

de díreítos ou o início da prestação dos serviços objeto da doação:

4.4.1. menção informativa da doação no sítío eletrônico do doador; e

4.4.2. menção nominal ao doador pelo donatário no objeto doado, ou em material de

divulgação do evento ou projeto, obedecidas as restrições Iegais aplicáveis ao caso

concreto, em especial no que díz respeito ao uso de bens públicos e à proteção da

paisagem urbana.

4.5. Administração patrimoniaL O órgão ou a entidade beneficiária da doação de bens

móveis será responsável pela inclusão do bem móvel no Sistema de Gestão do Patrímônio

Mobiliárío e de Estoques do Estado, ínstituído peIo Decreto Estadual n° 63.616, de 31 de

julho de 2018, quando couber, nos termos e condições estabelecidos em regulamento.

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.”
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Prazos. Os prazos indícados neste Edital em días corridos, quando vencidos em día não

út¡I, prorrogam-se para o día útil subsequente.

5.2. Comunicações.Quando não realízadas mediante publicação no Diário Oficíal do Estado,

as comunicações serão efetuadas por mensagem envíada ao correio eletrôníco informado na

fícha de inscrição, cabendo ao proponente o ônus de consultá-lo ao Iongo do procedimento

de manifestação de interesse.

5.3. Esclarecimentos. Dúvidas, impugnações ou solícitações de esclarecímentos deverão ser

encaminhados ao correio eletrônico informado no preâmbulo deste EditaL A ausência de

questionamento implicará na aceitação tácíta, pelo proponente, das condições previstas

neste Edítal e em seus anexos.

5.4. Omissões. Os casos omissos serão solucíonados pela Comissão Permanente de

Avalíaçãa

5.5. lnterpretação. O recebímento das doações de que trata este procedímento de

manifestação de interesse não caracteriza e nem serão interpretadas por qualquer das partes

como novação, pagamento ou transação de débitos dos doadores com a Administraçãa

5.6. Foro. Para dirimír quaisquer questões decorrentes deste procedimento de manifestação

de interesse, não resolvidas na esfera admínistrativa, será competente o foro da Comarca da

Capital do Estado de São Pau|o.

5.7. Anexos. Integram o presente Editalz

Anexo I
- Manífestação de interesse;

Anexo I.1 - Ficha de inscrição;

Anexo I.2 - Modelo de proposta de doação;

Anexo II
- Minutas de termo de doação.

Anexo I.1 - Doação de bens móveis;

Anexo II.2 - Doação de serviços;

Anexo II.3 - Doação de díreitos;

Assessora Técnica yI

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para paran ”
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ANEXO l

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
AN EXO l.1

FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RECEBER, POR PROPOSTA E

INICIATIVA DE PARTICULARES, DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS, SERVIÇOS ou DIREITOS

cwo OBJETO NÃO É PREVIAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA n°

0112021

PROCESSO IAMSPE n° /2021.

1. DADOS DO PROPONENTE:

- Nomez

- RG/CNPJ:

. Endereço completo:

. Telefones para contato:

- Endereço de correío eletrônico:

(inclua também, quando aplícáveL os dados do procurador e do representante legaD

2. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

E, por ser expressão da verdade, declaro que |i o edital indicado acima e, estando de acordo

com todos os seus termos, requeiro à Comissão Permanente de Avaliação o deferimento da

mínha inscríção no presente procedimento de manifestação de interesse.

(Loca| e data).

(Nome/assinatura do representante Iega|)

"Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar. ”

www.iamspe.sp.gov.br
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m SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

ANEXO I.2

MODELO DE PROPOSTA DE DOAÇÃO

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RECEBER, POR PROPOSTA E

INICIATIVA DE PARTICULARES, DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS, SERVIÇOS OU DIREITOS

CUJO OBJETO NÃO É PREVIAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA n°

01[2021

PROCESSO IAMSPE n° /2021

À Comissão Permanente de Avaliação,

[qualífzcar o proponente ou seu representante legal], de acordo c0m os termos

e condições previstos no edítal índicado em epígrafe, apresenta a seguinte PROPOSTA DE

DOAÇÃQ sem encargo, dos bens, serviços ou direitos a seguir reIacionadosz

1)Relação de Bens: [¡ndicar a quantidade, valor unitário e valor totalj

OU
Valor total de recursos financeírosz [indicar o montante total de numerário a ser doadoj

OU
Relação de Servíços: [indicar a quantidade de horas de serviços a serem doados, valor unitáriq

valor total e região ou local de prestação dos serviçosj

OU
Relação de Direítos: [índicar os direitos a serem doados e o valor estimadoj

2) Declaro que me responsabílizo pela entrega dos bens móveis no [indicar o

local], no prazo fíxado pela Administração.

OU
Declaro que me responsabílizo peIo depósito de numerário no valor total de

R$ no prazo fixado pela Administração, em conta corrente do Fundo

por ela índicada.

OU
Declaro que me responsabílizo pela execução dos serviços, inclusive no que concerne à

capacidade técníca para executá-Ios, no Iocal e prazo fíxados pela Adminístraçãa

3)Esta proposta é váIida por 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sua apresentação

à Comissão Permanente de Avaliação.

(Loca| e data).

(Nome/ass¡natura do representante Iega|)

“Preven¡r Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar."

www.iamspe.sp.gov.br
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ANEXO Il

MINUTAS DE TERMODE DOAÇÃO

ANEXOIL 1

DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RECEBER, POR PROPOSTA E

INICIATIVA DE PARTICULARES, DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS, SERVIÇOS ou DIREITOS

CUJO OBJETO NÃO É PREVIAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA n°

0112021

PROCESSO IAMSPE n° /2021

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE

INSTiTUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR

PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE, POR MEIO DO(A1

MANIFESTACÃO DE INTERESSE N° 01/2021 E

Clíque aqui para dígitar text0., TENDO POR OBJETO

A DOAÇÃO Ciique aqui para dígitar texta

Pelo presente instrumento, de um Iado ( qualificar o doador), doravante denominado[a]

DOADOR(A), e de outro Iado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL - IAMSPE, neste ato representado pelo Senhor Superintendente, WILSON M.

POLLARA, portador do RG n° 4.202.267-8 e CPF n°'í04.708.308-91, por meío do(a) Clíque

aqui para dígitar texto., doravante denomínado(a) DONATÁRIO(A), neste ato representado(a)

pelo Senhor(a) Clíque aqui para digitar texto., RG n° Clique aqui para digítar texta e CPF n°

Clique aqui para digitar texto., em face do procedimento de manifestação de interesse

indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATQ nos termos do artigo 538

do Código Civil e demaís normas regulamentares aplicáveis à espécie, para formalizar o

recebimento de doação na forma e condições constantes das cláusulas que seguem:

"Preven¡r Iamspe: evite furnar. Se você furna procure ajuda médica para parar.
"

www.iamspe.sp.gov.br
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constituí objeto do presente instrumento a doação dos seguintes bens móveísz

[relacíonar os bens móveís doados].

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os bens móveis serão doados nas condições em que se

encontram, sem encargos ou condições de qualquer natureza.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto da doação possui valor unitárío de R$

( ) e total de R$ ( ), valor esse a ele atribuído pe|o(a)

DOADOR(A), conforme proposta de doação constante dos autos do Processo

CLÁUSULA SEGUNDA - RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE

O(a) DOADOR(A) declara, sob as penas da |e¡, ser proprietár¡o(a) dos bens mencionados na

Cláusula Primeira deste instrumento e deter condições e poderes para promover a doação de

que cuida este contrato, na conformídade do artígo 538 e seguintes do Códígo Civi|,

inexistindo qualquer fato que ímpeça a concretização do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOACÃO E TRANSFERÊNCIA

O DONATÁRIO, em face da autorização exarada pelo [indicar a autoridade

competente para autorizar o recebimento da doaçãoj na fi. _ dos autos do Processo

aceita os bens referidos na CIáusula Primeíra, que passam a incorporar seu

patrímónio, tendo sua titularidade, posse e uso transferidos de imediato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO ~ O(A) DOADOR(A) se compromete a garantir a integrídade dos

bens doados até seu destino final, bem como a arcar com todas as despesas necessárias ao

transporte dos bens ao Iocal e no prazo índícados pelo DONATÁRIO, inclusive a arcar com os

encargos fiscais e tríbutários que eventualmente incidam sobre os bens.

“Prevenír Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.”

www.¡amspe.sp.gov.br
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os bens deverão ser entregues no [indicar o

endereço completo], no prazo de 05 (cínco) dias contados da assínatura do presente termo de

doação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo fixado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado,

mediante solícitaçãojustificada do (a) DOADOR(A) e aceita pelo DONATÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assínatura.

CLÁUSULA QUINTA-CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCÃO

O(A) DOADOR(A) e o DONATÁRIO não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a

quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,

por conta própria ou por íntermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie reIacionados de forma direta ou

indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuaís subcontratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Em atendimento à Lei Federal no 12.846/2013 e ao Decreto

Estadual n° 60.106/2014, o(a) DOADOR(A) se compromete a conduzir os seus negócios de

forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos Iesivos à Administração Pública,

nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguíntesz

I
- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionaçla;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocínar ou de qualquer modo

subvencionar a prática dos atos ílícítos previstos em Leí;

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma pracure ajuda médíca para parar.”

www.iamspe.sp.gc›v.br
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III
- comprovadamente, utílizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar

ou dissímular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos

praticados;

IV - no tocante a Iicitações e contratosz

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento Iicitatório público;

b) ímpedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

Iicitatório públíco;

c) afastar ou procurar afastar Iícítante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer típo;

d) fraudar Iicitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

Iicitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modíficações

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem

autorização em |ei, no ato convocatório da Iicitação pública ou nos respectivos

instrumentos contratua¡s; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico~fínanceíro dos contratos

celebrados com a administração pública; e

V - dificultar ativídade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervír em sua atuação, inclusíve no âmbíto das agências reguladoras e

dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacionaL

PARÁGRAFO SEGUNDO- O descumprimento das obrigações previstas no Parágrafo

Primeiro desta Cláusula poderá Ievar à rescisão uni1atera| do contrato, sem prejuízo da

aplicação das sanções penaís e adminístrativas cabíveis e, também, da instauração do

processo admínistrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal n° 12.846/2013 e o

Decreto Estadua1 n° 60.106/2014.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.
"

www.¡amspe.sp.gov.br
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I
- Consíderam-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritosz

a) o Edítal de procedimento de manífestação de ¡nteresse índicado no preâmbulo

deste instrumento, com todos os seus anexos;

b) a proposta de doação apresentada pelo (a) DOADOR(A);

H -Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, que não

puderem ser resolvídas adminístrativamente, o foro da Capital do Estado de São Pau|o, com

renúncia de quaiquer outro, por maís prívilegíado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi Favrado o presente instrumento em

duas vias de igual teor e forma que, Iido e achado conforme pelas partes, vai por eIas

assínado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo

identifícadas.

São Pau|o, ___ de de 2021.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEM UNHAS:

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médíca para parar.
”

www.íamspe.sp.gov.br
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ANEXO n.2

DOAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSECquue aqui para dígítar textos n°

XXZZOXX

PROCESSO Clique aqui para dãgítar texta n° Clãque aquí para digâtar texta

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRECquue

ou toque aqui para ¡nserir o texto., POR MEIO

DO(A) E Clique aqui para dígitar texto.,

TENDO POR OBJETO A DOAÇÃO Clíque aquí para

digítar text0.

Pelo presente instrumento, de um Iado Clique ou toque aquí para inserir o texto., neste ato

representado(a) pe|o(a) Senhor(a) Clique aqui para dígãtar texto., portador do RG n° Clique

aquí para digitar textoA e CPF n° Clique aqui para dígítar texto.,doravante denomínado[a]

DOADOR(A), e de outro Iado Cãíque aqui para digitar texto., por meio do(a) Clique aqui para

digítar texto., doravante denomínado(a) DONATÁRIO(A), neste ato representado(a) pelo

Senhor(a) Clíque aqui para digitar texto., RG n° Clique aqui para digêtar texm e CPF n° Clêque

aquí para digitar texto., em face do procedimento de manifestação de interesse indicado em

epígrafe. celebram o presente TERMO DE CONTRATO, nos termos do artígo 538 do Código

Civil e demaís normas regulamentares aplícáveis à espéc¡e, para formalizar o recebimento de

doaçãona forma e condições constantes das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constituí objeto do presente ínstrumento a doação dos seguintes servíçosz

[relacionar os serviços doados], na quantidade máxima de ( ) horas.

"Prevenir Iamspe: evíte fumar. Se você fuma procure ajuda médíca para parar. "

www.iamspe.sp.gov.br
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os servíços de serão doados sem encargos ou

condições de qualquer natureza.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços objeto da doação possuem valor unitário/hora de R$

( ), e total de R$ ( ), correspondente a

( ) horas, valor esse a eIe atribuído pelo (a) DOADOR(A), conforme proposta de

doação constante dos autos do Processo

CLÁUSULA SEGUNDA - RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE

O(a) DOADOR(A) declara, sob as penas da |e¡, possuir habilítação jurídíca e qualífícação

técnica sufíciente para a execução dos serviços mencionados na Cláusula Primeira deste

instrumento, e deter condições e poderes para promover a doação de que cuida este

contrato, na conformidade do artígo 538 e seguíntes do Código Civ¡l, inexistindo qualquer

fato que impeça a concretização do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA ~ DOAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

O DONATÁRIO, em face da autorízação exarada pelo [indicar a autoridade

competente para autorizar o recebimento da doaçãoj a fl. dos autos do Processo

,
aceita os serviços referidos na Cláusula Primeíra, na quantídade

correspondente a ( ) horas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(A) DOADOR(A) se compromete a garantir a execução dos

serviços doados, utilizando-se dos seus própríos recursos materiais e humanos necessáríos,

bem como a arcar com todas as despesas decorrentes, inclusive encargos trabalhistas,

previdenciários, físcais, comerciais e tributários que íncidam sobre os serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser executados no [índicar o

endereço completo], com ínício no prazo de ( ) dias contados da assinatura do

presente termo de doação, e término ao final das ( ) horas doadas.

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você furna procure ajuda médica para parar.”

www.iamspe.sp.gov.br
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O(A) DOADOR(A) se compromete a responder por quaisquer

danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao DONATÁRIO ou a terceíros decorrentes

da execução dos serviços doados.

PARÁGRAFO QUARTO - O(A) DOADOR(A) se compromete a obedecer às normas e rotínas

do DONATÁRIO, em especial as que disserem respeíto à proteção de dados pessoa¡s, à

segurança, à guarda, à manutenção e à integrídade das informações coletadas, custodiadas,

produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzídas, transmitidas,

distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto

a que se refere a Cláusula Primeíra deste instrumentq observando as normas Iegaís e

regulamentares aplícáveis.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA-CONFORMIDADE COM 0 MARCO LEGAL ANTICORRUPCÃO

O(A) DOADOR(A) e o DONATÁRIO não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a

quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,

por conta própría ou por ¡ntermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,

vantagens fínanceíras ou benefícios de qualquer espécie reIacíonados de forma direta ou

indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

coiaboradores e eventuais subcontratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Em atendimento à Lei Federal n° 12.846/2013 e ao Decreto

Estadual n° 60.106/2014, o(a) DOADOR(A) se compromete a conduzír os seus negócíos de

forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública,

nacíonaI ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes:

“Prevenir Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar. ”

www.iamspe.sp.gov.br
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I- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevída a agente

público, ou a terceíra pessoa a ele relacíonada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a prática dos atos iIícitos previstos em Lei;

III
- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar

ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos benefíciários dos atos

praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudan medíante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caratê rcompetitivo de procedímento Iícítatório público;

b) ímpedír, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

Iicitatório público;

c) afastar ou procurar afastar Ficitante, por meío de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar Iicítação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou ¡rregu|ar, pessoa jurídica para participar de

lícitação pública ou celebrar contrato administratívo:

f) obter vantagem ou benefício indevído, de modo fraudulento, de modificações

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem

autorização em |ei, no ato convocatório da Iicitação pública ou nos respectivos

Ínstrumentos contratuaís; ou

g) manípular ou fraudar o equilíbrio econômico~financeiro dos contratos

celebrados com a adminístração pública; e

V - díficultar atividade de investígação ou físcalização de órgãos, entidades ou agentes

públícos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agêncías reguladoras e

dos órgãos de fiscalízação do sistema financeiro nacionaL

PARÁGRAFO SEGUNDO~ O descumprimento das obrigações previstas no Parágrafo

Prímeíro desta Ciáusula poderá Ievar à rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da

aplicação das sanções penais e adminístrativas cabíveis e, também, da instauração do

“Prevenfr Iamspe: evite fumar. Se você fuma procure ajuda médica para parar.
"

www.iamspe.sp.gov.br
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processo adminístrativo de responsabilízação de que tratam a Leí Federal n° 12.846/2013 e o

Decreto Estadual n° 60.106/2014.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSICÕES FINAIS

I
- Consíderam-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estívessem

transcrítosz

a) o Edital de procedimento de manifestação de ínteresse indicado no preâmbulo

deste instrumento, com todos os seus anexos;

b) a proposta de doação apresentada pe|o(a) DOADOR(A);

II -Será competente para dirímir divergêncías decorrentes do presente contrato, que não

puderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado de São Pau|o, com

renúncia de qualquer outro, por mais privílegiado que seja.

E ass¡m, por estarem às partes justas e contratadas, foí Iavrado o presente ínstrumento em

duas vias de igual teor e forma que, Iido e achado conforme pelas partes, vaí por elas

assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaíxo

identífícadas.

São Pau|0, _ de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)

“Prevenir Iamspe: evíte fuman Se vacê fuma procure ajuda médica para parar.
”

www.iamspe.sp.gov.br



SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO1" Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
SuperintendênciaIamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-ooo - Telz 4573-sooo

AN EXO IL3

DOAÇÃO DE DIREITOS

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Clique aqui para digitar texto. n°

XXLZOXX

PROCESSO Clique aqui para digitar texta n° Clique aquã para digitar texto

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRECquue

ou toque aqui para ânserir o Íexto., POR MEIO

D0(A) E CHque aqui para digitar texto.,

TENDO POR OBJETO A DOAÇÃO Ciique aquí para

digitar texto.

Pelo presente instrumento, de um lado Clique ou toque aqui para ínserír o texto., neste ato

representado(a) pe|o(a) Senhor(a) Clique aquí para digitar texto., portador do RG n° Clique

aqui para digitar texta e CPF n° Clãque aqui para digitar text0.,doravante denominado[a]

DOADOR(A), e de outro lado Clíque aqui para digitar texto., por meio do(a) Clique aquâ para

dêgitar texto., doravante denominado(a) DONATÁRIO(A), neste ato representado(a) pelo

Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., RG n° Ciique aquí para digitar texta e CPF n° Clique

aqui para digitar texto., em face do procedimento de manifestação de interesse indicado em

epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, nos termos do artigo 538 do Código

Civil e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, para formalízar o recebimento de

doaçãona forma e condições constantes das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a doação dos direítos de [indicar os

direitos doados].

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os direitos de serão doados sem encargos ou

condições de qualquer natureza.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto da doação possuí valor de R$

( ), valor esse a eIe atribuído pe|o(a) DOADOR(A), conforme proposta de doação

constante dos autos do Processo

CLÁUSULA SEGUNDA - RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE

O(a) DOADOR(A) declara, sob as penas da |eí, ser titular dos díreitos mencionados na

Cláusula Prímeira deste instrumento e deter condições e poderes para promover a doação de

que cuida este contrato, na conformidade do artígo 538 e seguintes do Código Civ¡I,

inexístindo qualquer fato que impeça a concretízação do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOACÃO E TRANSFERÊNCIA

O DONATÁRIQ em face da autorização exarada pelo [indicar a autoridade

competente para autorizar o recebimento da doaçãoJ a f|. _ dos autos do Processo

aceíta os direitos referidos na Cláusula Primeira, que passam a incorporar seu

patrimônio, tendo sua titularidade transferida de imediato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O(A) DOADOR(A) se compromete a arcar com todas as despesas

necessárias e decorrentes da doação, inclusive encargos tributários eventualmente

incídentes.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

O presente contrato passa a vigorar a partír da data de sua assinatura.

CLÁUSULA gUINTA-CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

O(A) DOADOR(A) e o DONATÁRIO não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a

quem quer que seja, tampouco aceítar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,

por conta própria ou por íntermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, cgmpensaçãq
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vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécíe relacionados de forma direta ou

indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Em atendimento à Leí Federal n° 12.846/2013 e ao Decreto

Estadual n° 60.106/2014, o(a) DOADOR(A) se compromete a conduzir os seus negócios de

forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos Iesivos à Administração Pública,

nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintesz

I- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevída a agente

público, ou a terceira pessoa a ele reIacionada;

II
- comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III
- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa físíca ou jurídíca para ocultar

ou dissimutar seus reais interesses ou a identidade dos beneficíários dos atos

pratícados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expedíente, o carátercompetitívo de procedimento |¡citatór¡0 públic0;

b) imped¡r, perturbar ou fraudar a realízação de qualquer ato de procedimento

Iicitatório público;

c) afastar ou procurar afastar Iicitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar Iicitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato adminístrativo;

f) obter vantagem oubenefício indevido, de modo fraudulento, de modificações

ou prorrogações de contratos celebrados com a adminístração públíca, sem

autorização em Iei, no ato convocatório da licítação pública ou nos respectivos

instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equiIíbrio econômico-financeiro dos contratos

Çelebrados com a qdministrgção pública; ç
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V - díñcultar atividade de investígação ou físcalízação de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou íntervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguiadoras e

dos órgãos de fiscalização do sístema financeiro nacionaL

PARÁGRAFO SEGUNDO- O descumprímento das obrigações previstas no Parágrafo

Primeíro desta Cláusula poderá Ievar à rescísão unílateral do contrato, sem prejuízo da

aplicaçâo das sanções penaís e adminístrativas cabíveis e, também, da instauração do

processo administrativo de responsabilízação de que tratam a Lei Federal n° 12.846/2013 e o

Decreto Estadual n° 60.106/2014.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

I
- Consíderam-se partes íntegrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritosz

a) o Edital de procedimento de manifestação de ínteresse indícado no preâmbulo

deste instrumento, com todos os seus anexos;

b) a proposta de doação apresentada pelo(a) DOADOR(A);

II -Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, que não

puderem ser resolvídas adminístrativamente, o foro da Capítaf do Estado de São Pau|o, com

renúncia de qualquer outro, por mais privílegiado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi Iavrado o presente instrumento em

duas vias de ígual teor e forma que, Iido e achado conforme pelas partes, vai por elas

assinado para que produza todos os efeítos de Direíto, na presença das testemunhas abaíxo

identiñcadas.

São Pau|o, _ de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

r
TESTEMUNHAS. ÀW Kç

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
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