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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº 042/2018 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1. O Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, Valmir Luiz Menegat, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00min do dia 02 de agosto de 2018, na 

sala do setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, localizada na Rua do 

Comércio, 1.424, se reunirão o pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 007/2018, de 

03.01.2018, com a finalidade de contratação do objeto descrito no item "2" deste edital, processando-se essa 

licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006 do dia 

14.12.2006, Lei Federal nº 8.666/1993, do dia 21.06.1993, Decreto Municipal nº 036/2007 do dia 15.05.2007, 

Decreto Municipal nº 034/2008 do dia 07.04.2008 e respectivas alterações posteriores. 

1.2. O recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e envelopes contendo a 

documentação de habilitação dar-se-á até às 09h00min do dia 02 de agosto de 2018, horário este que será 

realizado credenciamento das empresas e abertura das propostas com início da disputa de lances. 

 

2 - DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO EM 

VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAQUARUÇU DO SUL-RS. 

 

NOTA 01: A Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul reserva-se no direito de retirar os pneus 

licitados conforme sua necessidade, durante o período de vigência do contrato, não ficando obrigada a 

efetuar a compra da totalidade licitada. 

NOTA 02: Os materiais objeto desta licitação que apresentarem defeitos de fabricação, 

características diferentes das solicitadas ou desgaste prematuro em função de baixa qualidade, deverão ser 

substituídos no prazo máximo de 72 horas pela licitante vencedora, sem custo algum para o Município. 

NOTA 03: Somente serão aceitos pneus novos de fábrica, sendo vedada a apresentação de pneus 

remodelados, recondicionados, recapados ou outros. 

 

3 - DOS ENVELOPES 

Para participação no certame, a licitante, deverá apresentar a proposta de preços e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, identificados, respectivamente, como de envelope n° 01 

“Proposta” e envelope n° 02 “Documentação”, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

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

AO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, no dia, até a hora e local, 

mencionados no preâmbulo deste edital, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de 

procurador regularmente constituído, que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

4.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

4.3. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.4 deverá ser apresentada fora 

dos envelopes. 

4.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

4.4.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 

apresentar: 

4.4.1.1. Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

4.4.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 

sociedade por ações; 

4.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil; 

4.4.1.4. Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

4.4.1.5. Registro comercial, se empresa individual. 

4.4.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

4.4.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 

em que constem os requisitos mínimos previstos no artigo 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome 

da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 

outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; ou 

4.4.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelo representante legal da licitante, comprovando a 

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

Observação: Em ambos os casos (4.4.1 e 4.4.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

4.5. Para exercer os direitos de ofertar lances ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

4.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os benefícios previstos nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados neste edital, deverá apresentar 

comprovante de sua situação, através de documento de enquadramento como ME ou EPP, fornecido 

pela Junta Comercial da sede da licitante, expedido no máximo 90 dias anteriores a data de julgamento 

das propostas. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão 

apresentar declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

devidamente averbada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando seu enquadramento nas 

hipóteses da Lei Complementar nº 123/2006. A declaração deverá ser apresentada, fora dos envelopes, no 

momento do credenciamento. 

4.7. A cooperativa que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no artigo 34, da Lei 11.488/2007, desde que também 

apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada por contador, de 

que se enquadra no limite de receita referida acima. 

4.8. Não poderão participar deste pregão: 

4.8.1. Empresas que estejam suspensas ou impedidas de licitar pela administração ou por outro órgão 

da Administração Pública. 

4.8.2. Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial. 
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4.8.3. Licitantes que sejam declarados inidôneos para licitar e contratar com a Administração Pública 

em qualquer esfera do governo. 

 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 

PROPOSTA e envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das empresas interessadas, as quais deverão comprovar, 

por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a 

prática dos demais atos do certame. 

5.4. Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão fora dos envelopes, 

declaração escrita dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. (Lei nº 

10.520/2002, artigo 4º, inciso VII). 

 

6 - PROPOSTAS DE PREÇO 

A proposta de preço deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada 

pelo representante legal da empresa, ser redigida em português de forma clara, sem rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, e deverá conter: 

a) Razão social da empresa. 

b) Descrição do objeto a ser entregue, obedecendo às características mínimas exigidas no edital e seus 

anexos. 

c) A proposta deverá conter preço unitário e total de cada item ofertado, indicado em moeda corrente 

nacional, onde deverá estar incluída qualquer vantagem, abatimento, imposto, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e despesas de transporte, que eventualmente incidam sobre o objeto desta licitação, 

havendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o preço unitário. 

d) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço UNITÁRIO, com no 

máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 

e) Serão aceitas ofertas de produtos de primeira qualidade e linha, que: 

1. Sejam nacionais ou nacionalizados; 

2. Possuam certificados de importação, se for o caso; 

3. Possuam certificado do INMETRO; 

4. Possuam a data de fabricação impressa no pneu, com no máximo 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data da efetiva entrega. 

5. Possuam declaração do fabricante das marcas cotadas, que os pneus são homologados pelas 

montadoras nacionais ou instaladas no Brasil. 

6. Apresentar declaração original ou cópia autenticada da ANIP - Associação Nacional de Indústria de 

Pneumáticos de que, a fabricante do pneu é associada. 

7. As comprovações das condições elencadas nos subitens anteriores deverão ser encaminhadas 

juntamente com o envelope nº 01 - “Proposta”, em documentação oficial devidamente autenticada, quando 

for o caso, sob pena de desclassificação. 

NOTA 04: Os requisitos presentes visam adequação do produto aos veículos do Município, 

mantendo suas características originais de fábrica e segurança, por entender que o rendimento do 

pneu é otimizado, visando atender aos princípios da eficiência, razoabilidade, economicidade e 

interesse público. 
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7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. O julgamento das propostas se processará pelo menor preço unitário do item, objeto desta 

licitação. 

7.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a licitante autora da 

proposta de menor preço, e as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora. 

7.3. Não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 

autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances ou concordância entre as empresas empatadas. 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante. 

7.6. Dada a palavra à licitante, esta disporá de até 2 (dois) minutos para apresentar nova proposta. 

7.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.8. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) da menor 

proposta vigente. 

7.9. Não poderá haver a desistência dos lances já ofertados, salvo motivo justificado, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

7.10. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances 

para o item, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 

ordenação das propostas. 

7.11. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal ou a empresa não se fizer representar, será 

verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor de referência para a contratação, 

podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 

o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo motivadamente a respeito. 

7.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis, sendo declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 

acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

7.15. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação. 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como não atendam aos requisitos do item 6. 

7.16. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas neste edital. 

7.17. Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem a este edital. 

7.18. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa 

e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco 

por cento) à proposta de menor valor. 

7.19. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor 

valor, desde que manifeste imediatamente sua intenção, poderá apresentar imediatamente nova proposta, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa remanescente, que se 

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

alínea "a" deste item. 

7.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 

o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

7.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município. 

7.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE nº 02, 

os seguintes documentos: 

 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

d) Declaração (de que não emprega menores de idade) que atende ao disposto no artigo 7°, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

e) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993. 

(modelo anexo IV). 

NOTA 05: A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados nas letras a, b ou 

c deste item, caso já os tenha apresentado quando do credenciamento junto ao pregoeiro. 

 

8.1.2. HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade. 

c) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante. 

d) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, da Fazenda Estadual. 

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

f) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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8.2. A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade, em até 5 (cinco) dias úteis a contar 

da data em que for declarada vencedora do certame. 

8.3. O prazo de que trata o item 8.2 poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, a 

critério da administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

8.4. A não regularização da documentação implicará na inabilitação da licitante, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

8.5. Todos os documentos de habilitação exigidos no presente instrumento convocatório deverão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por 

servidor da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa 

oficial, sob pena de inabilitação. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) 

ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

8.6. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

9 - DA ADJUDICAÇÃO 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 

seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 

esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 

direito de recorrer por parte da licitante. 

 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, sob pena de 

decair este direito. 

10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões do recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no 

prazo de 3 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se a todas vista 

imediata do processo. 

10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
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11 - DOS PRAZOS 

11.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. No silêncio da proposta, 

subentende-se validade de 60 (sessenta) dias. 

11.2. A administração, depois de homologado o processo, convocará a licitante vencedora para assinar 

o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e neste edital. 

11.3. A Prefeitura poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação 

prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.4. Na hipótese de a Prefeitura não assinar o contrato com a licitante vencedora ou com outra, na 

ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos 

assumidos. 

11.5. A vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura com término no dia 31 de dezembro 

de 2018. 

11.6. Os pneus novos deverão ser entregues no pátio da Prefeitura Municipal, Rua do Comércio, 

1.424, CEP 98.410-000, município de Taquaruçu do Sul-RS, num prazo máximo de até 5 (cinco) dias após a 

autorização de fornecimento, sendo que as custas de transporte serão da empresa contratada. 

11.7. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que 

alude o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado até 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos pneus, sobre a quantidade 

solicitada pela Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada efetuar a entrega dos objetos solicitados 

e apresentação de documento fiscal pertinente. 

12.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

13 - DO REAJUSTE 

Os preços contratados serão fixos, sem qualquer espécie de reajuste durante o período de vigência do 

contrato. 

 

14 - DAS PENALIDADES 

14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pregão como de 

contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação exigida no certame: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

último lance ofertado; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do 

contrato; 
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f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 

anos e multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 

15 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações do 

orçamento vigente no exercício de 2018. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Projeto Atividade – 2.003 - Manutenção Atividades Secretaria de Administração 

Elemento - 32 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Projeto Atividade – 2.006 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. de Educação e Cultura MDE. 

Elemento - 118 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.008 - Manutenção Transporte Escolar Fundamental MDE 

Elemento - 150 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.017 - Manutenção Transporte Escolar Fundamental CL 

Elemento - 256 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1103 – Material de Consumo. 

Elemento - 257 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1119 – Material de Consumo. 

Elemento - 258 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1140 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.018 - Manutenção Transporte Escolar Médio CL 

Elemento - 268 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1119 – Material de Consumo. 

Elemento - 269 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1140 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Projeto Atividade – 2.026 - Manutenção Unidades de Saúde ASPS. 

Elemento - 402 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 

Projeto Atividade – 2.028 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. de Assistência Social. 

Elemento - 515 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1215 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Projeto Atividade – 2.033 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. Agricultura e Meio Ambiente. 

Elemento - 689 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.034 - Manutenção Patrulha Agrícola 

Elemento - 711 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

Projeto Atividade – 2.037 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. Obras, viação e serviços urbanos. 

Elemento - 791 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade - 2042 - Manutenção Sistema Viário 

Elemento - 856 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo. 

 

16 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

16.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão deverão obedecer ao disposto no artigo 41, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

16.2. O Pregoeiro, neste caso, encaminhará as impugnações à Autoridade Competente que decidirá no 

prazo legal. 
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17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação deste edital, deverão ser solicitadas, por escrito ao Município de Taquaruçu do Sul, Setor de 

Compras e Licitações, Rua do Comércio, 1.424, pelos telefones (55) 3739.1079 e (55) 3739.1080 ou por e-

mail: municipiodetaquarucudosul@hotmail.com, preferencialmente, com antecedência mínima de 3 (três) 

dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, com relação ao presente pregão 

presencial, encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Prefeitura Municipal de Taquaruçu do 

Sul, Setor de Compras e Licitações. 

17.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 

útil ou de expediente normal subsequente ao fixado. 

17.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

17.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, pois a participação constitui concordância de plena aceitação dos 

termos deste edital. 

17.6. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 

8.666/1993). 

17.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen-RS, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

17.8. Cópia do edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Taquaruçu do 

Sul ou no endereço eletrônico www.taquarucudosulrs.com.br. 

17.9. Para todas as referências de tempo no edital, aviso e durante a sessão Pública observar-se-á, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 

 

18 - ANEXOS DO EDITAL 

I - Relação de itens e modelo de Proposta. 

II - Modelo de declaração de não empregar menor. 

III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

IV - Modelo de declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 

8.666/1993. 

V - Minuta do Contrato. 

 

Taquaruçu do Sul - RS, 20 de julho de 2018. 

 

 

Valmir Luiz Menegat 

Prefeito Municipal 

 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____-_____-______.  Assessor Jurídico 

 

__________________________________ 

Marcos Antonio Lazaroto. OAB-RS 45902. 

http://www.pmtaquarucudosul.com.br/
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ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS E MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL N º 018/2018. 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS 

Identificação completa da Empresa: 

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS 

DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL-RS. 

 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço 

Unitário R$ 

Preço 

Total R$ 

1 12,00 Un. Pneu novo comum, 1.000 x 20, 16 

lonas, borrachudo. 
   

2 7,00 Un. Pneu novo comum, 1.000 x 20, 16 

lonas, liso. 

   

3 2,00 Un. Pneu novo radial, 1.000 x 20, 16 

lonas, uso misto borrachudo. 

   

4 2,00 Un. Pneu novo 12.5/80 x 18, 10 lonas, 

borrachudo. 

   

5 4,00 Un. Pneu novo 12 x 16,5, 10 lonas, 

borrachudo, dianteiro. 

   

6 6,00 Un. Pneu novo 1.400 x 24, 16 lonas, 

borrachudo, com garradeira mínima 

de 2,40cm de altura e 4,50cm de 

largura. 

   

7 8,00 Un. Pneu novo 17.5 x 25, 16 lonas, 

borrachudo, L2, com garradeira 

mínima de 2,40cm de altura e 5,50cm 

de largura. 

   

8 20,00 Un. Pneu novo 175 x 70, R 13.    

9 24,00 Un. Pneu novo 175 x 70, R 14.    

10 2,00 Un. Pneu novo 19.5 x 24, 12 lonas, 

traseiro, com garradeira mínima 

2,40cm de altura e 5,00cm de largura. 

   

11 8,00 Un. Pneu novo 205 x 60, R 16.    

12 4,00 Un. Pneu novo 205 x 70, R 15.    

13 6,00 Un. Pneu novo 205 x 75, R 16.    

14 4,00 Un. Pneu novo 215 x 75, R 17.5, 12 lonas.    

15 4,00 Un. Pneu novo 225 x 65, R 16.    

16 2,00 Un. Pneu novo 275/80 R 22.5, radial, 16 

lonas, uso misto liso. 

   

17 14,00 Un. Pneu novo 9 x 17.5, 12 lonas, liso.    

 Total Geral R$  

 Total Por Extenso: 

 

Validade da proposta 60 dias. 

Local e data____________________________. 

 

 

 

Assinatura responsável legal e carimbo da Empresa. 
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ANEXO II 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

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

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(  ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2018. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo representante legal 
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ANEXO III 

 

 

A Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul 

Pregão Presencial nº 018/2018 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal, o senhor (a) 

_______________________________, portador de CPF nº __________________________, identidade 

nº _____________________________, declara sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação deste processo licitatório. 

 

 

_________________________, _______, __________, de 2018. 

 

Assinatura responsável legal 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL 018/2018 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados/colaboradores, Agentes Públicos da 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul,  exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 

decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2018. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS Nº ....../2018 

Pregão Presencial nº 018/2018 

 

I – PARTES 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Senhor: Valmir Luiz Menegat, CI nº 9019337758-SSP/RS, CPF nº 343.459.730-15, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na Linha Balestrin, interior do município de Taquaruçu do Sul – RS. 

B - CONTRATADA: ....................................................... pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ n. ............................................., inscrição estadual n. ................................, estabelecida à 

............................... n. ................., na cidade de .........................., neste ato representado por 

.................... 

II - OBJETO: Fornecimento de pneus novos para uso em veículos e máquinas das diversas 

secretarias da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul – RS, conforme discriminado no Termo 

de Homologação e Adjudicação do Processo Administrativo/Licitatório n 042/2018, de acordo 

com as necessidades do Contratante. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei n 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pelas condições estabelecidas no Edital de Licitação por 

Pregão Presencial nº 018/2018 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA,  que 

integram e completam este instrumento e pelas cláusulas expressas a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR CONTRATUAL 

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de 

R$........................... ( ..................................................................). 

Parágrafo Primeiro. A Contratante reserva-se o direito de retirar os pneus licitados, conforme a suas 

necessidades durante a vigência do presente contrato, não ficando obrigada a efetuar a compra da 

totalidade contratada. 

Parágrafo Segundo. Somente são devidos os valores correspondentes aos pneus, retirados e faturados, 

em conformidade com o disposto na cláusula quarta. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os valores ora contratados não sofrerão reajuste pelo período de vigência do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Os pneus deverão ser entregues no pátio da Prefeitura Municipal, Rua do Comércio, 1.424, CEP 

98.410-000, município de Taquaruçu do Sul-RS, num prazo máximo de até 5 (cinco) dias após a 

autorização de fornecimento, sendo que as custas de transporte serão da empresa contratada. 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos pneus, sobre a quantidade 

solicitada pela Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada efetuar a entrega dos objetos 

solicitados e apresentação de documento fiscal pertinente. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 
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CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

I – Constituem direitos da CONTRATANTE: 

a) receber o objeto deste contrato nas condições ajustadas; 

b) exigir da CONTRATADA testes e exames periódicos de qualidade dos materiais e dos serviços 

fornecidos, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

II - Constitui direito da CONTRATADA receber o valor acertado na forma e prazos convencionados. 

III – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

IV - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) realizar o fornecimento na forma e nas condições ajustadas; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

c) manter durante todo o período de vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar, sempre que solicitado, durante o prazo de validade do contrato, documentos que 

comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em 

especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) responsabilizar-se civil e criminalmente por ocorrências que resultarem em prejuízo ou danos para os 

bens da CONTRATANTE, seus servidores e agentes, decorrentes de dolo, imprudência, negligência ou 

imperícia praticados no fornecimento do objeto e na execução do presente contrato; 

f) submeter-se às inspeções requeridas pela CONTRATANTE, realizando as correções necessárias, nos 

prazos determinados. 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações do 

orçamento vigente no exercício de 2018. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Projeto Atividade – 2.003 - Manutenção Atividades Secretaria de Administração 

Elemento - 32 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Projeto Atividade – 2.006 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. de Educação e Cultura MDE. 

Elemento - 118 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.008 - Manutenção Transporte Escolar Fundamental MDE 

Elemento - 150 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.017 - Manutenção Transporte Escolar Fundamental CL 

Elemento - 256 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1103 – Material de Consumo. 

Elemento - 257 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1119 – Material de Consumo. 

Elemento - 258 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1140 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.018 - Manutenção Transporte Escolar Médio CL 

Elemento - 268 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1119 – Material de Consumo. 

Elemento - 269 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1140 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Projeto Atividade – 2.026 - Manutenção Unidades de Saúde ASPS. 
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Elemento - 402 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 

Projeto Atividade – 2.028 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. de Assistência Social. 

Elemento - 515 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1215 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Projeto Atividade – 2.033 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. Agricultura e Meio Ambiente. 

Elemento - 689 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade – 2.034 - Manutenção Patrulha Agrícola 

Elemento - 711 – 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 – Material de Consumo. 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

Projeto Atividade – 2.037 - Manutenção Ativ. Adm. Sec. Obras, viação e serviços urbanos. 

Elemento - 791 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo. 

Projeto Atividade - 2042 - Manutenção Sistema Viário 

Elemento - 856 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 

No caso de não cumprimento dos prazos de entrega do objeto deste contrato nos prazos estabelecidos 

na cláusula terceira, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 10% sobre 

o valor da quantidade de pneus requisitada pela CONTRATANTE, limitada a 10% do valor total do 

objeto contratado. 

Parágrafo único. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% sobre o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 

através de protocolo convencional ou eletrônico, não sendo considerada qualquer outra forma como 

prova de entrega de documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA 

A vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura com término até 31 de dezembro de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 e dos princípios gerais do Direito 

ADMINISTRATIVO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do 

Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos, Sr. Darlei Lapazini, CPF nº 689.851.420-

20, como gestor do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de FREDERICO WESTPHALEN, para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente contrato, não solucionadas por acordo, abdicando-se de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou que venha a se tornar. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em quatro vias 

de igual teor e forma e rubricadas em todas as suas folhas, para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

                                  Taquaruçu do Sul, ............ de ..........................de 2018. 

 

...........................................................                          ................................................................... 

VALMIR LUIZ MENEGAT                                                    ................................................. 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                                             -    CONTRATADA 

 

 

 

DARLEI LAPAZINI 

Gestor do Contrato 

 

TESTEMUNHAS: 

 

A ..................................................                     B .................................................................... 

Nome:              Nome: 

CPF:               CPF: 


