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Edital 

 

CONCURSO Nº 002/2022 – PRC Nº 018/2022 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, estabelecido administrativamente na Praça Sagrados 

Corações, nº 200, Centro, CEP: 36.420-000, nesta cidade, representado por seu Prefeito, o Sr. 

Hélio Márcio Campos, faz saber que se encontra aberto o EDITAL DE CONCURSO: Concurso 

de Desenhos “Artistas de Ouro” que se destina à valorização e incentivo às manifestações 

artísticas e culturais do Município e, em especial, o fomento à valorização do Patrimônio Histórico 

Cultural e Natural de Ouro Branco. 

 

A Prefeitura Municipal de Ouro Branco/MG, ora PROMOTORA, tendo como ORGANIZADORA 

a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Patrimônio Histórico, juntamente com o 

Conselho Municipal de Política Cultural de Ouro Branco, instituem o presente EDITAL DE 

CONCURSO para PREMIAÇÃO de 03 (TRÊS) VENCEDORES em CADA CATEGORIA (A1, A2 

e A3) em desenhos artísticos que promovam a arte e a preservação do Patrimônio Histórico 

Cultural do Município de Ouro Branco. 

 

APRESENTAÇÃO 

Concurso Público para premiação dos 03 (três) melhores desenhos de cada categoria 

retratando a arte e a preservação do Patrimônio Histórico Cultural do Município de Ouro 

Branco, compreendendo trabalhos inéditos e entregues em folha de papel A3 com materiais 

como tinta, marcadores, lápis, giz de cera, etc. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente Concurso de Desenhos “Artistas de Ouro” irá proporcionar à comunidade 

interação direta com o patrimônio, nutrindo o sentimento de pertencimento da população e, em 

contrapartida, salientando suas responsabilidades afetivas com os bens Históricos, Culturais, 

Materiais e Imateriais do Município de Ouro Branco.   
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Este Edital fixa os procedimentos, normas e preceitos básicos para a realização do 

Concurso Desenhos “Artistas de Ouro” que se destina à valorização e incentivo às 

manifestações artísticas e culturais do Município e, em especial, o fomento à valorização do 

Patrimônio Histórico Cultural e Natural de Ouro Branco, nos termos deste Edital. 

1.2. O objetivo do concurso, a ser realizado em uma única etapa, é a seleção dos 03 (três) 

melhores desenhos artísticos de cada categoria (A1, A2 e A3), com premiação em dinheiro, de 

acordo com as condições estabelecidas no regulamento deste concurso, que vem a ser o 

conjunto de documentos composto por este Edital e pelo Termo de Referência. 

1.3. A presente licitação, na modalidade concurso, rege-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e alterações posteriores, e pelas condições estabelecidas neste Edital e nos 

demais documentos que constituem as Bases do Concurso. 

1.4. Integram o presente Edital de Concurso Público os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Termo de Compromisso da Comissão Julgadora; 

Anexo III – Modelo de declaração de inscrição; 

Anexo IV – Modelo de autorização dos pais ou responsáveis – aplicável para participantes 

menores de 18 (dezoito) anos de idade. 

 

2. DO OBJETO E FINALIDADE DO CONCURSO 

2.1. Constitui objeto deste concurso a criação de desenhos artísticos inéditos elaborados pelos 

participantes especialmente para este certame para a promoção da arte e a preservação do 

Patrimônio Histórico Cultural do Município de Ouro Branco, com vistas à seleção dos 03 (três) 

melhores trabalhos em cada categoria (A1, A2, A3) entre os concorrentes, com a premiação em 

pecúnia conforme valores definidos em tópico próprio deste edital. 

2.2. A finalidade deste concurso visa promover, por meio dos desenhos artísticos, a valorização 

e incentivo às manifestações artísticas e culturais do Município e, em especial, o fomento à 

valorização do Patrimônio Histórico Cultural e Natural de Ouro Branco. Além disso, visa 

proporcionar à comunidade interação direta com o patrimônio, nutrindo o sentimento de 

pertencimento da população e, em contrapartida, salientando suas responsabilidades afetivas 

com os bens Históricos, Culturais, Materiais e Imateriais do Município de Ouro Branco.   
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3. ABRANGÊNCIA E MODALIDADE 

3.1. O Concurso será no âmbito do Município de Ouro Branco e terá a etapa de seleção e 

premiação dos 03 (três) melhores desenhos artísticos de cada categoria (A1, A2, A3), 

selecionados pela comissão julgadora de acordo com a pertinência temática do certame e 

preenchimento de todas as regras previstas neste Edital e no Termo de Referência. 

 

4. DO DESENHO ARTÍSTICO 

4.1. O Desenho Artístico deverá promover a arte e a preservação do Patrimônio Histórico Cultural 

do Município de Ouro Branco, respeitando todas as disposições do Termo de Referência e do 

presente Edital. 

 

5. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 

5.1. Poderão participar do concurso qualquer pessoa física maior de 11 (onze) anos de idade, 

salientando que os menores de 18 (dezoito) anos deverão contar com a autorização dos pais, 

firmada em termo próprio, conforme consta no item 5.2.6 deste Edital. 

5.2. Das Inscrições 

5.2.1. A inscrição é individual e gratuita; 

5.2.2. Não será admitida inscrição realizada por terceiros em nome do participante; 

5.2.3. Não será admitida inscrição fora do prazo estipulado neste edital; 

5.2.4. A inscrição se dará através do preenchimento da ficha de inscrição, conforme modelo em 

anexo; 

5.2.5. Ao participante deverá ser fornecido um recibo da inscrição realizada, sendo que tal 

documento deverá acompanhar o envelope com o desenho no momento da entrega do trabalho, 

conforme item 7.1 deste instrumento convocatório; 

5.2.6. O participante deverá apresentar, no ato da inscrição, xerox do documento de identificação 

(RG, CNH ou CTPS) e do comprovante de residência; 

5.2.7. Os participantes menores de 18 (dezoito) anos devem contar com a autorização dos pais 

ou responsáveis para a realização da inscrição. Tal autorização é indispensável e será colhida 

em termo próprio (anexo IV do Edital) a ser preenchido e assinado por qualquer dos pais ou 

responsável do menor; 

5.2.8. A ausência da autorização constante no item 5.2.6 ensejará a desclassificação do 

participante menor de 18 (dezoito) anos; 
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5.2.9. No ato da inscrição, o participante deverá escolher e se inscrever em apenas 01 (uma) 

dentre as 03 (três) categorias disponíveis, sendo elas:  

CATEGORIA A1 Profissional Aberta ao público maior de 18 

anos; 

CATEGORIA A2 Amador Aberta ao público maior de 15 

anos; 

CATEGORIA A3 Iniciante Aberta ao público com idade  

entre 11 e 14 anos. 

 

5.2.9. Em nenhuma hipótese será permitido que o mesmo participante concorra em mais de uma 

categoria. Caso isso ocorra, será considerada a última inscrição realizada; 

5.2.10. As inscrições ocorrerão de 21/02/2022 a 05/04/2022, diretamente na Gerências de 

Cultura e Patrimônio Histórico, em seus horários de atendimento que é das 08:00 às 17:00 horas, 

exceto Sábados e Domingos.  

5.3. Das vedações em participar 

5.3.1. É vedada a participação no presente concurso das pessoas que incorram nas seguintes 

situações: 

a. Sejam detentores de cargos de qualquer espécie da   Administração Pública Direta e Indireta 

de Ouro Branco; 

b. Sejam membros da Comissão Julgadora; 

c. Sejam parentes de membros da Comissão Julgadora, até segundo  grau; 

d. De indivíduos menores de 11 (onze) anos de idade. 

5.3.2. Subsistirá o impedimento mesmo em relação às pessoas que se  tenham afastado da 

situação impeditiva, salvo se o afastamento tiver ocorrido antes da data da primeira publicação 

do aviso de divulgação deste Edital. 

 

6. CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO 

6.1. O Concurso Público será realizado segundo o seguinte cronograma: 

     ETAPA        DESCRIÇÃO DA ETAPA                                 DATAS 

1 Publicação do Edital do Concurso 21/02/2022 

2 Período das inscrições 21/02/2022 a 05/04/2022 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Gerência de Suprimentos 

  

 
www.ourobranco.mg.gov.br/ Praça Sagrados Corações,200 – Centro – Ouro Branco-MG 

3 Envio dos desenhos artísticos 06/04/2022 a 08/04/2022 

4 Etapa competitiva de avaliação dos 

desenhos pela Comissão 

11/04/2022 a 14/04/2022 

5 Divulgação do resultado preliminar 18/04/2022 

6  Interposição de recurso 19/04/2022 e 20/04/2022 

7 Publicação do resultado definitivo  

(após a análise dos recursos) 

Até 25/04/2022 

8 Premiação 29/04/2022 

 

6.2. Eventuais alterações no cronograma acima apresentado serão divulgadas pelos mesmos 

meios que este Edital. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO 

7.1. O Participante deverá encaminhar os desenhos à Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico 

juntamente com o recibo de sua inscrição, nos termos do item 5.2.5 deste Edital, no prazo fixado 

neste instrumento convocatório; 

7.2. O desenho deverá ser entregue em envelope, identificado com nome e descrição; 

7.3. O desenho deverá ser inédito e elaborado pelo participante especialmente para este 

concurso; 

7.4. O desenho deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema, sob pena de 

desclassificação; 

7.5. Os desenhos devem ser feitos em folha de papel A3 e com materiais como: tinta, 

marcadores, lápis, giz de cera e etc.; 

7.6. O participante deverá autorizar a Comissão Organizadora a expor/utilizar seus nomes e suas 

imagens em exposições, eventos e na divulgação do resultado do referido concurso;  

7.7. Os participantes não receberão nenhum tipo de remuneração em função do uso, 

exposição/utilização de seus nomes, suas imagens e seu(s) desenho(s) ou por qualquer outra 

razão; 

7.8. Os participantes inscritos também autorizam a Comissão Organizadora a utilizar/expor, 

posteriormente, seus desenhos, mediante o compromisso de sempre associar o crédito/citação 

do desenhista ao desenho, em exposições, retrospectivas e eventos promovidos pela instituição 

ou com sua parceria;  
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7.9. Os desenhistas comprometem-se a disponibilizar arquivos digitais de alta qualidade de seus 

desenhos quando requerido pela Comissão Organizadora; 

7.10. Os finalistas concordam, caso seja solicitado, em ser fotografados em local e data 

marcados pela Comissão Organizadora; 

7.11. O desenhista garante, na sua inscrição, a originalidade e autenticidade do desenho de sua 

autoria, e também declara não haver qualquer restrição ou embaraço à sua exposição, 

publicação em livro e/ou sua divulgação na mídia; 

7.12. Entende-se por finalistas os participantes que atingirem as 03 (três) maiores pontuações 

dadas pela Comissão Julgadora do concurso (finalistas gerais); 

7.13. Os inscritos que não cumprirem os itens acima serão automaticamente desclassificados. 

 

8. DOS VALORES DA PREMIAÇÃO 

8.1. Os vencedores do concurso serão premiados da seguinte forma: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR POR VENCEDOR 

01 
Prêmio em dinheiro para o vencedor 

do 1º lugar das categorias A1, A2, A3 
R$ 900,00 (novecentos reais) 

02 
Prêmio em dinheiro para o vencedor  

do 2º lugar das categorias A1, A2, A3 
R$ 500,00 (quinhentos reais) 

03 
Prêmio em dinheiro para o vencedor  

do 3º lugar das categorias A1, A2, A3 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) 

TOTAL DOS PRÊMIOS 
R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos 

e cinquenta reais) 

 

8.2. A efetiva premiação aos vencedores somente ocorrerá após a homologação do certame, 

nos termos do item 14 deste Edital. 

 

9. DA COMISSÃO JULGADORA 

9.1. A comissão julgadora do Concurso de Desenhos “Artistas de Ouro” de Ouro Branco será 

composta por 7 (sete) integrantes convidados pela Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico 

da PMOB, sendo: 

a. 02 (dois) membros da Gerência de Cultura; 

b. 01 (um) membro integrante do Conselho Municipal de Política Cultural de Ouro Branco- 
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CMPC; 

c. 01 (um) membro representante do poder legislativo pela comissão de Educação e Cultura 

d. 01 (um) Membro Representante da Secretaria de Educação 

e. 01 (um) representante da Cultura Popular do Município. 

f. 01 (um) membro representante da Secretaria de governo e Comunicação 

9.2 . Compete à Comissão Julgadora 

9.2.1. Proceder à abertura dos envelopes dos participantes; 

9.2.2. Examinar todos os desenhos artísticos inscritos em conformidade com os requisitos 

constantes no Termo de Referência e no presente Edital, bem como se foram devidamente 

apresentados os documentos exigidos, inclusive a autorização dos pais/responsáveis, se for o 

caso; 

9.2.3. Lavrar ata circunstanciada com o resultado da análise/julgamento dos desenhos e 

documentos apresentados, de acordo com os critérios de avaliação previstos no Termo de 

Referência e no Edital, constando as eventuais declassificações e o resultado preliminar; 

9.2.4. Analisar os recursos porventura interpostos e definir o resultado definitivo de cada 

categoria, isto é, indicar os participantes que ocuparam o 1º, 2º e 3º lugar das categorias A1, A2 

e A3; 

9.2.5. Caberá ao Presidente da Comissão administrar o tempo e o desenvolvimento dos 

trabalhos, com serenidade, urbanidade e eficiência; 

9.2.6. As reuniões de deliberação só se realizarão com a presença de todos os membros da 

Comissão, exceto em casos fortuitos ou de força maior; 

9.2.7. Qualquer membro da Comissão Julgadora deverá, por ofício próprio da função, denunciar 

qualquer irregularidade ou vício no processamento do julgamento. 

 

10. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DOS DESENHOS 

10.1. O julgamento dos desenhos artísticos seguirão os requisitos e critérios de avaliação 

estabelecidos no Termo de Referencia e no presente Edital; 

10.2. Dos critérios de avaliação e execução do concurso 

10.2.1. O Concurso de Desenhos “Artistas de Ouro” de Ouro Branco será executado por meio 

da publicação do presente edital com prazo para inscrição, avaliação, julgamento e premiação; 

10.2.2. Os trabalhos artísticos devem ser físicos. Não serão aceitos desenhos apresentados 

exclusivamente em meio digital; 
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10.2.3. Os critérios a serem observados na avaliação do Concurso de Desenhos “Artistas de 

Ouro” serão os seguintes: 

(1) aspectos técnicos - 02 pontos 

(2) aspectos estéticos - 03 pontos 

(3) composição de acordo com o tema - 02 pontos 

(4) originalidade - 03 pontos 

10.3. Definição dos participantes vencedores 

10.3.1. Será considerado vencedor de cada categoria (A1, A2 e A3): em 1º lugar aquele projeto 

que tiver maior pontuação, seguido pelo segundo lugar e terceiro lugar. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. Fica automaticamente desclassificado qualquer participante que não atender às exigências 

e prazos do Concurso de Desenhos “Artistas de Ouro”, sejam elas previstas no Termo de 

Referência ou no presente Edital; 

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora do concurso. 

 

12. DO PRAZO, DO VALOR E DO PAGAMENTO 

12.1. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, por meio da Gerência de 

Cultura e Patrimônio Histórico, Conselho Municipal de Política Cultural de Ouro Branco e da 

comissão julgadora, determinará os desenhos artísticos vencedores com seus respectivos 

lugares observando a pontuação e os critérios descritos no Termo de Referência e no presente 

Edital; 

12.2. A dotação orçamentária necessária à realização da despesa decorrente deste concurso 

será devidamente autorizada pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura, conforme 

abaixo: 

Fundo Municipal de Cultura- Ficha: 1041 

Dotação orçamentária: 3.3.90.31.00.00.00.00  

Recurso 100 – Premiações Culturais, Artísticas, Desportiva e Outras 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E PREMIAÇÃO 

13.1. Classificados os desenhos, transcorrido o prazo recursal do resultado preliminar e 

publicado o resultado definitivo, o processo administrativo será encaminhado ao Secretário 
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Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo para homologação. 

13.2. Homologado o procedimento, os prêmios a serem conferidos pelo  Município de Ouro 

Branco serão pela ordem, ao primeiro, segundo e ao terceiro lugares de cada categoria, nos 

termos do item 8 do presente Edital; 

13.3. Além dos vencedores selecionados ao final do julgamento, poderão ser conferidos 

Diplomas de Menção Honrosa aos trabalhos que fizerem jus a esta honraria, a critério da 

Comissão Julgadora; 

13.4. Os valores dos prêmios serão pagos diretamente aos participantes vencedores, 

acompanhado de um dos pais ou responsável caso seja menor de 18 (dezoito) anos de idade;  

13.5. Menções Honrosas e Destaques, quando houver, não importarão em remuneração ou 

prêmios em dinheiro; 

13.6. A data da Cerimônia da Premiação será divulgada posteriormente no site da PMOB ou nas 

redes sociais; 

13.7. O resultado final (após o julgamento dos recursos contra o resultado preliminar, se for o 

caso) será divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, podendo ser 

divulgado também nas redes sociais, a critério da Comissão Julgadora; 

13.8. O Município de Ouro Branco, enquanto entidade promotora do concurso, providenciará o 

pagamento dos prêmios, homologado o procedimento administrativo, consolidando-se a 

classificação dos autores dos trabalhos classificados em 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria, nos 

termos do Termo de Referência e do presente Edital. 

 

14. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital do concurso por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido, por escrito, até   05 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para entrega dos trabalhos, devendo a Administração responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no art. 113, §1º da 

mesma Lei; 

14.2. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação o participante que não o fizer até 

o terceiro dia útil que anteceder a entrega dos trabalhos, apontando as falhas ou irregularidades 

que viciaram o processo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1. A participação dos inscritos implica a sua integral anuência e aceitação do Edital e do 

Termo de Referência, em todos os seus termos e condições; 

15.2. A desistência do concurso pelo participante não confere a este o direito de indenização ou 

reembolso de qualquer espécie; 

15.3. Outras informações sobre o Concurso de Desenho “Artistas de Ouro”, tais como sobre a 

Cerimônia de Premiação, serão divulgadas posteriormente no site da PMOB ou nas redes 

sociais; 

15.4. O Foro competente para dirimir qualquer que questão que venha a ocorrer, relativa ao 

presente Concurso, é o da Comarca de Ouro Branco/MG. 

 

Ouro Branco/MG, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Thiago da Silva Souza de Moura 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

http://www.ourobranco.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Gerência de Suprimentos 

  

 
www.ourobranco.mg.gov.br/ Praça Sagrados Corações,200 – Centro – Ouro Branco-MG 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME ANEXADO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO COMISSÃO JULGADORA 

CONCURSO Nº 002/2022 – PRC Nº 018/2022 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o 

nº ______________________, COMPROMETO-ME a desenvolver bem e fielmente o relevante 

serviço público que me foi confiado pela Portaria Conjunta nº 87/2021, exercendo o munus de  

avaliador e julgador do concurso público de desenhos “Artistas de Ouro”, que se destina à 

valorização e incentivo às manifestações artísticas e culturais do município e, em especial, o 

fomento à valorização do Patrimônio Histórico Cultural e Natural de Ouro Branco, mantendo 

discrição e confidencialidade sobre as informações que chegarem ao meu conhecimento, 

atuando nos limites da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade procedimental, 

eficiência, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sempre 

objetivando o melhor resultado possível para a Administração Pública e para o Povo de Ouro 

Branco/MG.  COMPROMETO-ME, ainda, a zelar pelo efetivo cumprimento das disposições 

previstas no Termo de Referência e no Edital. 

 

Ouro Branco/MG, _____/______________ de __________. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO Nº 002/2022 – PRC Nº 018/2022 

 

CONCURSO DE DESENHOS “ARTISTAS DE OURO” 

 

INSCRIÇÃO Nº ___________ 

DADOS DO PARTICIPANTE: 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

CPF: _______________________________________________________________________ 

RG: ________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________________________________________________ 

Filiação: _____________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

 

Ao realizar esta inscrição, o participante declara ter lido e, por conseguinte, estar ciente e de 

acordo com as disposições constantes no Termo de Referência e no Edital do presente 

Concurso. 

 

O participante garante, ainda, a originalidade e autenticidade do desenho de sua autoria, e 

também declara não haver qualquer restrição ou embaraço à sua exposição, publicação em livro 

e/ou sua divulgação na mídia 

 

Obs.: O participante que contar menos de 18 (dezoito) anos deverá apresentar autorização de 

um dos pais ou responsável (Anexo IV) para a realização desta inscrição. 

 

Ouro Branco, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV  

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO – PARTICIPANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS 

CONCURSO Nº 002/2022 – PRC Nº 018/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ____________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

______________________, RG nº ____________________, na condição de (      ) genitor(a) ou (     ) 

outro responsável: _______________ pelo(a) menor ________________________________________,  

CPF nº ________________________, AUTORIZO a sua inscrição e efetiva participação no Concurso 

de Desenhos “Artistas de Ouro”, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e 

Turismo, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, juntamente com o Conselho Municipal 

de Política Cultural de Ouro Branco, CONCORDANDO com todas as disposições presentes no Termo de 

Referência e no Edital do CONCURSO Nº 002/2022 – PRC Nº 018/2022, inclusive no que diz respeito à 

eventual e posterior exposição do seu nome, imagem e desenho, nesse último caso mediante 

compromisso de sempre associar o crédito/citação do desenhista ao desenho. 

 

 

 

 

Ouro Branco, _____ de _________________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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