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1 PREÂMBULO 
 
1.1 Convidamos V. Sª a apresentar perante a Comissão Permanente de Licitação 

do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, situada na rua Santa 
Luzia nº 732, Centro nesta Cidade, cotação para o objeto indicado no 
formulário padronizado de Proposta-Detalhe – Anexo I pertinente à licitação 
Nº CPL/TCMRJ – 003/2014, na modalidade de Convite, do tipo menor preço 
por item, de acordo com a autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente, 
constante do processo nº 40/1178/2014, e que se regerá pelas normas gerais 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública 
do Município do Rio de Janeiro (CAF) – Lei nº 207/80 e suas alterações, pelo 
seu Regulamento Geral (RGCAF), aprovado pelo Decreto nº 3221/81 e suas 
alterações, Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), no que não colidirem com as mencionadas normas gerais, bem como 
pelas cláusulas e condições deste ato convocatório. 

 
1.2 O envelope contendo os documentos de habilitação e o outro com a proposta-

detalhe, deverão ser entregues, impreterivelmente, até às 10:00h do dia 01               
de abril de 2014, no local acima indicado. 

 
1.3 Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 
 

Anexo I Formulário padronizado de proposta (Proposta-Detalhe). 
Anexo II Carta de Credenciamento. 
Anexo III Declarações conforme art. 27, inciso V e art. 30, inciso III, da lei 

8.666/93 e Decr. Mun. nº 19.381/2001   
Anexo IV Declaração LC-123/2006. 
Anexo V Termo de Referência 

 
 

2 DO OBJETO E DO PRAZO 
 
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, 

representada pelo menor preço por item, para a aquisição de materiais de 
expediente para reposição do almoxarifado do TCMRJ, de acordo com as 
especificações constantes nos Anexos I e V, do Convite. 

 
2.2 O prazo de entrega dos materiais ora licitados será de 20 (vinte) dias, 

contados a partir da retirada da respectiva Nota de Empenho. 
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3 DO PREÇO 
 
3.1 Estima-se o valor global da presente licitação em R$ 17.092,49(dezessete mil, 

noventa  dois reais e quarenta e nove centavos). 
 
3.2 Os preços propostos serão cotados em moeda nacional e deverão 

corresponder aos praticados pela empresa para pagamento à vista, na data 
da realização da licitação, englobando todas as despesas relativas aos 
fornecimentos a serem realizados, bem como os respectivos custos diretos e 
indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer 
despesas extras e necessárias, não especificadas neste Convite, mas 
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação. 

 
3.3 Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, não sendo considerada 

nenhuma reivindicação para pagamento adicional ou reajustamento de 
preços. 

 
3.4 No caso de discordância entre os preços unitários e os totais resultantes, 

prevalecerão os primeiros; Ocorrendo divergência entre o valor numérico e o 
por extenso, será considerado esse último. 

 
 
4 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão pela dotação orçamentária 

do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para o exercício de 
2014, Programa de Trabalho 21.01.0103200042.051, Natureza de Despesa 
3390.30.00 do orçamento em vigor. 

 
 
5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar do certame, além das empresas convidadas, cadastradas 

ou não, as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de 
Serviços da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – SMA, ou no Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores, mantido pela Subsecretaria de Recursos 
Logísticos – SUBLO, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do 
Estado do Rio de Janeiro, ou no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, do Governo Federal, na correspondente 
especialidade, que até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de 
apresentação das propostas (item 1.2), retirem o convite, através da 
Internet, no endereço www.tcm.rj.gov.br, ou junto ao Serviço de Preparo de 
Licitações, à Rua Santa Luzia 732, nesta cidade, no horário de 10:00h às 
17:00h. 

 
5.1.1 Não será necessário, para a retirada do Edital e seus Anexos, a apresentação 
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do cadastro e/ou carimbo da empresa interessada em participar do certame, 
na medida em que a participação na licitação de empresas não convidadas, 
restrita às cadastradas na correspondente especialidade, será atestada no 
momento da realização do certame. 

 
5.1.2 As empresas interessadas que retirarem o Edital e seus Anexos junto ao 

TCMRJ passarão recibo atestando o recebimento de todos os documentos 
referentes à presente licitação. 

 
5.2 As empresas podem ser representadas no procedimento licitatório por seu 

representante legal, desde que apresentem original ou cópia autenticada dos 
Atos Constitutivos acompanhados da carteira de identidade, ou por 
procurador munido de instrumento de mandato, outorgado pelo representante 
legal da empresa com poderes para tal e firma reconhecida. Estes 
documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao 
Presidente da Comissão de Licitação, junto com os envelopes “A” e “B”. As 
licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida neste item, 
participarão do certame, mas o concorrente não poderá exercer, no ato da 
sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante. 

 
5.2.1 A documentação referida no item 5.2 poderá ser substituída pela Carta de 

Credenciamento (Anexo II), a qual deverá ser apresentada juntamente com 
a carteira de identidade do credenciado e documento que comprove a 
representação legal do outorgante, na forma do item 5.2 deste Convite. 

 
 
6 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 As empresas interessadas deverão apresentar a seguinte documentação, 

dentro de envelope, opaco, fechado, contendo em sua parte externa e frontal, 
as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
CONVITE Nº CPL/TCMRJ – 003/2014 

(Nome e endereço completo do Licitante) 
 
6.1.1 Certidão Negativa de Débito para com o INSS (CND), demonstrando 

situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, dentro do prazo de validade; 

 
6.1.2 Certificado de Regularidade de Situação relativa ao FGTS, demonstrando 

situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, dentro do prazo de validade; 

 
6.1.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a 
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inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
 
6.1.4 Declaração devidamente preenchida e assinada pelo representante legal ou 

credenciado da empresa para a licitação em questão, na forma do Anexo III; 
 
6.1.5 Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores/Prestadores de 

Serviços da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – SMA, ou no Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores, mantido pela Subsecretaria de Recursos 
Logísticos – SUBLO, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do 
Estado do Rio de Janeiro, ou no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, do Governo Federal, na correspondente 
especialidade, no prazo de validade; 

 
6.1.5.1 A apresentação, obrigatória, do Certificado de Registro Cadastral de 

Fornecedor/Prestador de serviços, solicitado no item acima (6.1.5), não 
substitui qualquer outro documento solicitado neste Edital. 

 
6.1.5.2 Caso a licitante tenha sido convidada pelo TCMRJ, não haverá necessidade 

de apresentação do certificado acima (Item 6.1.5), bastando para tanto os 
demais documentos já elencados. 

 
6.1.6 Declaração emitida pela própria licitante (nos termos do Anexo IV), se 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, para atender 
os ditames da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
6.1.7 Para as empresas com enquadramento na categoria microempresa ou 

empresa de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal somente 
será realizada para efeito da assinatura do termo do contrato (ou outro 
instrumento hábil), observados os seguintes procedimentos: 

  
a) apresentação de toda documentação exigida no item 6.1 deste Edital, 
mesmo que a documentação apresente alguma restrição; 
 
b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame (item), 
para a regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas; 
 
c) a não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” deste 
subitem implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao TCMRJ convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação e obedecidos os critérios 
de habilitação, para a retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação. 

 
6.1.8 Os documentos exigidos no envelope “A” deverão ser apresentados em 01 
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(uma) via, no original ou em cópia reprográfica autenticada por tabelião de 
notas, ou ainda, cópias simples acompanhadas dos respectivos originais, de 
modo a permitir a autenticação pelo servidor deste Tribunal na forma do 
Decreto Municipal nº 2477, de 25.01.80, bem como do art. 32, da Lei nº 
8666/93 e suas alterações. 

 
6.1.9 Na hipótese das certidões exigidas neste edital, em qualquer das fases da 

licitação, não consignarem prazo de validade declarado no próprio 
documento, tampouco de não constar previsão em legislação específica 
relacionada com o citado prazo de validade, deverão os referidos documentos 
terem sido emitidos no máximo há 180 (cento e oitenta) dias, contados até a 
data de sua apresentação. 

 
6.2 A proposta de preço será apresentada por todas as empresas no impresso 

fornecido pela Comissão Permanente de Licitação (Proposta-Detalhe – 
Anexo I), preenchida conforme instruções, que será inserida em envelope, 
opaco, fechado, contendo em sua parte externa e frontal, as seguintes 
indicações: 

 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
CONVITE Nº CPL/TCMRJ – 003/2014 

(Nome e endereço completo do Licitante) 
 
6.2.1 Uma vez entregues os envelopes, não serão admitidas quaisquer 

modificações ou substituição da proposta ou de qualquer documento, 
ressalvada a hipótese de documento necessário ao cumprimento de diligência 
promovida pela Comissão de Licitação, na forma do item 6.3. 

 
6.2.2 A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação. 
 
6.3 A Comissão Permanente de Licitação visando esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, poderá solicitar às licitantes, a apresentação de 
quaisquer outros documentos não exigidos neste edital, concedendo o prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas para que a exigência se cumpra. 

 
6.4 A empresa proponente será responsável por todas as informações prestadas 

na sua proposta, sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações 
venham a induzir a Comissão em erro de julgamento. 

 
 
7 ABERTURA DOS ENVELOPES, JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
7.1 Em sessão pública a realizar-se na data, hora e local definido no item 1, 

deverão ser entregues à Comissão de Licitação os envelopes “A” – 
DOCUMENTAÇÃO e “B” – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentados na forma 
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anteriormente definida (item 6). Os licitantes poderão se fazer presentes 
através de seus representantes legais ou procuradores, observado o disposto 
nos itens 5.2 e 5.2.1. 

 
7.2 Serão inabilitadas as licitantes que desatenderem às condições de habilitação 

deste instrumento convocatório, quanto às exigências do item 6. 
 
7.3 Serão desclassificadas as propostas de preços que: 
 
7.3.1 Desatendam às condições deste convite ou à legislação vigente. 
 
7.3.2 Apresentem preços manifestamente inexequíveis; as que apresentem 

cotações baseadas nas ofertas dos demais licitantes; globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios, ou de valor zero. 

 
7.3.2.1 Considerar-se-ão manifestamente inexequíveis os preços que não venham a 

ter sua viabilidade demonstrada através de documentação que comprove 
que os custos dos bens são coerentes com os de mercado, e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da 
presente Licitação. 

 
7.3.2.2 Para efeito do disposto no item (7.3.2), serão consideradas manifestamente 

inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 50% (cinquenta 
por cento) do orçamento oficial, relativamente a cada item cotado. 

 
7.3.3 Excederem o valor do orçamento oficial, relativamente a cada item 

cotado, de acordo com a estimativa máxima especificada na proposta-
detalhe. 

 
7.3.4 Contenham rasuras, emendas ou entrelinhas nos valores expressos em 

algarismos e por extenso, que importem em comprometimento total da 
inteligibilidade das propostas. 

 
7.4 As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados 

e aceitáveis. Será considerada vencedora a proposta tida como exequível e 
que apresentar o menor preço por item, nele incluídas todas as despesas 
referidas no item 3.2. 

 
7.5 No caso de participação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte e 

as propostas por elas apresentadas forem até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta detentora da melhor oferta, será assegurada à mesma a 
preferência de contratação, respeitando o seguinte: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do 
Presidente da CPL, apresentar nova proposta de preço, inferior àquela 
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detentora do melhor preço, sob pena de preclusão, situação em que será 
considerada vencedora do objeto deste Convite, desde que tenha atendido as 
exigências de habilitação; 
 
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido nesta 
condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta condição, a 
proposta originalmente vencedora do certame será confirmada, desde que 
atenda as exigências de habilitação; 
 
e) o critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

 
7.6 Persistindo o empate entre duas ou mais propostas, far-se-á sorteio, em ato 

público, para o qual serão convocados todos os licitantes, dentro do prazo 
máximo de dois dias úteis, após sua proclamação. 

 
7.7 Homologado o resultado da licitação pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, e adjudicado seu objeto à empresa 
vencedora, será a mesma convocada, para, em prazo estipulado pelo 
Tribunal, retirar a respectiva Nota de Empenho. 

 
7.8 Deixando a empresa vencedora de comparecer no prazo estabelecido no item 

anterior, poderá o TCMRJ, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas ao faltoso, vez que importa inexecução total do contrato (art. 
81 da Lei 8.666/93 e alterações), convocar os licitantes remanescentes que 
tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

 
 
8 DAS SANÇÕES 
 
8.1 Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 

TRIBUNAL, serão aplicadas, à CONTRATADA total ou parcialmente 
inadimplente, as sanções legais previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e alterações, garantida prévia e ampla defesa, a saber: 
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a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento), por dia útil de atraso injustificado na 

execução do CONTRATO, calculado sobre o valor da obrigação não 
prestada, na forma do art. 592 do RGCAF, até o limite máximo de 30 
(trinta) dias; 

c) multa administrativa na forma do art. 593 do RGCAF, graduável 
conforme a gravidade da infração, não excedendo em seu total, o 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato cumulável com 
as demais sanções; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos; e, 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

 
8.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
 
9 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
9.1 Os materiais serão entregues na Divisão de Material do TCMRJ, localizada na 

Rua Santa Luzia, nº 732,  Centro - Rio de Janeiro, no horário de 8:00 às 8:30 
horas ou das 17:30 às 19:00 horas. 

 
9.2 A data da entrega deverá ser agendada com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas pelo telefone (21) 3824-3611, do Serviço de 
Almoxarifado – SAL/DGS/SGA. 

 
9.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto entregue em 

desacordo com o Convite (art. 76 da Lei nº 8666/93). 
 
9.4 O ato de recebimento do objeto do Convite, não implica a sua aceitação 

definitiva, e não excluirá a responsabilidade da licitante no que concerne à 
qualidade dos materiais entregues. 

 
9.5 O Adjudicatário ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se 
verificados vícios, defeitos ou incorreções. 

 
 
10 FATURAMENTO E PAGAMENTO 
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10.1 Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados da data da apresentação do documento de cobrança, 
devidamente atestado pelo setor competente deste TRIBUNAL, após a 
regular liquidação da despesa, na forma da legislação vigente. 

 
10.2 Quaisquer erros no preenchimento do documento de cobrança, escusáveis ou 

não, implicarão na postergação do prazo do seu pagamento para até 30 
(trinta) dias, contados do dia seguinte à data de sua reapresentação, corrigido 
e atestado pelo órgão competente deste TRIBUNAL. 

 
10.3 O valor do pagamento efetuado com atraso sofrerá incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, procedendo-se ao cálculo pro rata die, entre o 31º 
(trigésimo primeiro) dia da data da apresentação do documento de cobrança e 
a data do efetivo pagamento. 

 
10.4 O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado da taxa de 

1% (um por cento) ao mês, procedendo-se ao cálculo pro rata die, entre o dia 
do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data da apresentação do documento 
de cobrança. 

 
 
11 DOS RECURSOS 
 
11.1 Os eventuais recursos interpostos serão processados e julgados na forma do 

disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali 
consignados. 

 
 
12 DAS INFORMAÇÕES 
 
12.1 A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam 

solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, na sede do Tribunal, na  Rua 
Santa Luzia nº 732, Centro, nesta Cidade, ou pelo telefone: (21)3824-3609 e 
o  e-mail: tcmrj_cpl@rio.rj.gov.br. 

 
12.2 Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e 

assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 48 
(quarenta e oito) horas da data indicada no item 1.2 deste ato convocatório. 
Os casos omissos serão solucionados pela mesma Comissão, à luz da 
legislação aplicável. 

 
12.3 A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o Convite, desde que 

arguidas por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para a 
entrega das propostas. 



Processo  40/1178/2014 

Data   26/02/2014 Fls 

 

Rubrica 

Comissão Permanente de Licitação – Convite 003/2014 
 

 

10 

 
 
13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 O Tribunal poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% 

(vinte e cinco por cento), do seu valor inicial atualizado, a seu critério 
exclusivo, de acordo com o disposto no artigo 65, inciso I e § 1º, da Lei 
8666/93. 

 
13.2 A presente licitação poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse 

público, ou anulada, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à 
indenização por estes fatos (art. 49 da Lei nº 8666/93), sendo-lhes, todavia, 
assegurado o direito de defesa antes do ato de revogação ou anulação. 

 
13.3 O Tribunal poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas no 

artigo 78, inciso I a XII e XVII, da Lei nº 8666/93, com as consequências 
indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste 
ato convocatório. 

 
13.4 Não serão admitidas a esta licitação as empresas: 
 

(a) suspensas do direito de licitar e contratar perante órgão ou entidade da 
administração direta ou indireta do Município do Rio de Janeiro;  

(b) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade, por autoridade federal, 
estadual ou municipal; 

(c) sob regime de falência ou recuperação judicial. 
 
13.5 As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão 

Permanente de Licitação e entregues na Sede do Tribunal, na Rua Santa 
Luzia nº 732, nesta cidade, junto ao Serviço de Protocolo da Divisão de 
Comunicação - DCO. 

 
13.6 Os recursos administrativos serão dirigidos ao Presidente do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Comissão de 
Licitações, sendo entregues na sede do Tribunal, na rua Santa Luzia nº 732,  
Centro, nesta Cidade, junto ao Serviço de Protocolo da Divisão de 
Comunicação -DCO. 

 
13.7 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário 

Oficial do Município do Rio de Janeiro. 
 
13.8   Os anexos  I - Formulário padronizado de proposta (Proposta-Detalhe); Anexo 

II - Carta de Credenciamento; Anexo III – Declarações; Anexo IV - Declaração 
LC-123/2006 e Anexo V – Termo de Referência são partes integrantes e 
complementares do presente Convite, independente de transcrição. 

 



Processo  40/1178/2014 

Data   26/02/2014 Fls 

 

Rubrica 

Comissão Permanente de Licitação – Convite 003/2014 
 

 

11 

13.09 O foro do contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
 
13.10 Este Convite, incluindo seus anexos, contém 30(trinta) folhas, rubricadas. 
 
 

Rio de Janeiro,        de  março de 2014. 
 
 
 

JOÃO CARLOS N. PIRES 
Presidente-CPL 

 40/900.319 


