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EDITAL DE LICITAÇÕES 
 

CONVITE Nº 001/2013 
 

 
 

O PREFEITO DE ROSÁRIO DO SUL – RS, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, com a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Lei Complementar Municipal nº 16, de 26 de outubro 
de 2011, torna público, para o conhecimento dos interessados, que no dia 

08 de março de 2013, às 09h30min, na sala de reuniões do 
Departamento de Licitações, localizado na Rua Amaro Souto nº 2203, a 
Comissão Permanente de Licitações, se reunirá para receber documentação 

e propostas, objetivando a aquisição de pneus novos, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do tipo menor preço global. 

 
Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto 

ora licitado, cadastradas ou não, desde que convidadas pelo Órgão licitador, 

que o estenderá aos demais cadastrados no Município de Rosário do Sul, 
que manifestar sua intenção de participar no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas antes da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de 
documentos e proposta. 

 

 
 

1 OBJETO 
 

A presente licitação busca a aquisição de pneus novos, 
conforme descrição que segue: 

 
Produto Quantidade Preço 

unitário 

de 

referência 

Preço total 

de 

referência 

Pneu 215/75 R17,5 s/ câmara de ar, 

com válvulas incluídas, c/ selo Inmetro, 

fabricação nacional, capacidade de lonas 

não inferior a 12 lonas, capacidade de 

carga igual ou maior que 1700/1600, 

índice de velocidade igual ou maior que 

“L” (120 km/h), profundidade sulcos 

14,8 mm nem mais nem menos, c/ 

diâmetro externo igual 767mm. 

16 R$ 981,66 R$ 

15.706,66 
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2 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA 
 

Os documentos necessários para habilitação e as propostas 
serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local 
mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e 

identificados, respectivamente como de nº 01 e nº 02, para o que se sugere 
a seguinte inscrição: 

 
No primeiro: 
 

AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS 
CARTA CONVITE Nº ...../2013 

ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome da empresa) 

OBJETO: aquisição de pneus novos. 
   
 

No segundo: 
 

AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS 
CARTA CONVITE Nº ..../2013 
ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA 

PROPONENTE (Nome da empresa) 
OBJETO: aquisição de pneus novos. 

 
 

2.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 

01: 
 

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 
sociedades 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 exigir. 
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d) prova da regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da 

Receita Federal e Certidão Negativa de débitos quanto à dívida ativa  da 
União, expedida pelo Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ), Estadual e 

do Município sede da empresa ou prestadora de serviço; 
  

e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
   

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

  

g) atestado de capacidade operacional em nome da empresa, fornecido 
por pessoa jurídica ou de direito público ou privado de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com 
ora licitado; 

  
h) declaração em conformidade com o Decreto nº 4.358/02, que atende 
ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 

 
i) declaração, sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, 

de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a 
administração pública (ANEXO III). 

                                      

j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011);   

                                           

2.2        A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos 
artigos 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar, no 

envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além 
de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital. 

              
2.2.1      As cooperativas que tenham 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 à 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, consoante prevê o art. 34 da Lei 11.488/2007, 

desde que também apresentem no envelope de habilitação, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadrem no limite da receita 

referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.1, deste 
edital. 
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2.3 A microempresa e empresa de pequeno porte, bem como, a 
cooperativa que atender ao item 2.2, que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal, previstos nas letras “d”, ”e” e “f”, do 
item 2.1, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade em 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

         

2.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, 
a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
        

2.3.2 O prazo de que trata o item 2.3 poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, a critério da administração, desde que seja requerido 
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 
 

2.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3, 
implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das 
penalidades neste edital, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

 
2.4 Os documentos constantes no item 2.1, poderão ser apresentados 
em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário público do 

município ou publicada em órgão de imprensa oficial. Os documentos que 
puderem ser extraídos de sistemas informatizados (internet), também ficam 

autorizados, com a observância de que a veracidade destes será submetida 
à comprovação pela Administração. 

 

2.5 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou 
carta de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para 

decidir a respeito dos atos constantes na presente  licitação.   
      

2.6 O envelope nº 02 deverá conter: 

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

representante legal da empresa, mencionando o preço unitário e o preço 
total do objeto desta licitação, bem como a marca do produto cotado, 
devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao 

frete. 
 

Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 
(sessenta) dias a contar da data aprazada para a sua entrega. 
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Observação 2:  quaisquer inserções na proposta que visem 
modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas 

como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que for conflitante com 
instrumento  convocatório. 

 
 
 

3 DO JULGAMENTO 
 

3.1 Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será 
realizado pela Comissão de Licitações, levando em consideração o menor 
preço para aquisição dos objetos licitados. 

  
3.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto 

nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
 

 
 

4 CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
4.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de 

contratação para microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao disposto do item 2.2, deste edital. 

 

4.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem 

como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por 
cento) à proposta de menor valor. 

 

4.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a 
fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de 

recurso, ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto. 
 

4.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á de 

seguinte forma: 
 

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 
(dois) dias, nova proposta, por escrito 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 cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar  proposta inferior a 
de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
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microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 2.2 deste edital, 

a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea 
“a” deste item. 

 
c) se  houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno  
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para 

estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova  
proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 
4.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfazer as exigências do item 4.2 deste edital, será 

declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta de menor 
valor. 

 
4.4 O disposto nos itens 4.1 à 4.3, deste edital, não se aplicam às 

hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada 
por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça 
as exigências do item 2.2, deste edital).  

  
4.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o 

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

 
5 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 
5.1 Somente serão aceitas as propostas que não excederem o valor 
máximo unitário admitido de R$ 981,66 (novecentos e oitenta e um 

reais e sessenta e seis centavos), por pneu. Sendo o valor global (para 
aquisição dos 16 pneus) máximo admitido de R$ 15.706,66 (quinze mil, 

setecentos e seis reais e sessenta centavos). 
   

5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, com preços por item superestimados ou 
inexequíveis. 

 
 
 

6 DOS RECURSOS 
 

Em todas as fases de presente licitação serão observadas as 
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n° 
8.666/93. 
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7 DOS PRAZOS 

 
7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 
(três) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n° 8.666/93. 

 
7.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o 

transcurso do prazo constante do item 7.1. 
 

7.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, 

sem prejuízo da aplicação de pena de multa, no valor correspondente a 
10% (dez por cento) do valor do contrato e mais suspensão temporária da 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.4 O prazo de entrega dos itens licitados é de 03 (três) dias úteis a 
contar da emissão da ordem de fornecimento. 

 
 
 

8 DAS PENALIDADES 
 

8.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 
(quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

 

8.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano; 
 

8.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total de 

contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 

anos. 
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Observação: as multas serão calculadas sobre o montante 
não adimplido do contrato.   

 
 

 
9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

9.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento da nota fiscal ou fatura acompanhada do relatório aprovado 

por servidor responsável pela fiscalização e pelo Secretário Municipal de 
Educação e Cultura. 
 

9.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a 

substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, pro rata. 

 
9.3 Serão processados as retenções previdenciárias nos termos da lei que 
regula a matéria. 

 
 

 
10 DAS OBRIGAÇÕES 
 

10.1 Os pneus deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Rosário do Sul, rua Amaro Souto, 2203, centro. 

 
10.2 A empresa vencedora assume perante a Administração Pública toda e 
qualquer responsabilidade com os produtos a serem entregues. 

 
 

 
11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
SECRETARIA CONTA PROJ./ATIV NATUREZA DA 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSOS 

SMEC 127 2027000 339030000000 20 MDE (2621) 

 

 
 

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
qualquer disposição do presente edital. 

 
12.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou 

propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital. 
 

12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 
 

12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações. 

 
Observação: não serão lançadas em ata consignações que 

versem sobre matéria objeto do recurso próprio, como por exemplo, sobre 
os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, “a” e 

“b”, da Lei nº 8.666/93). 
 

12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, 

não serão admitidos à licitação participantes retardatários. 
 

12.6 Do contrato a ser assinado com vencedor da presente licitação 
constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de 
rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 à  79  da Lei nº 

8.666/93. 
                                    

12.7 De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatório, 
caberá recurso nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

 
12.8 A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado 

implica a total concordância com as condições do Edital. 
 
 

 
13 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

  
Os interessados poderão obter maiores informações junto ao 

Departamento de Licitações desta Prefeitura, das 07h30min às 12h30min, 

de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (055) 3231-2844, Ramal 217. 
 

O presente edital encontra-se disponível na página eletrônica 
da Prefeitura de Rosário do Sul (www.prefeituraderosario.com.br). 
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Rosário do Sul, 21 de fevereiro de 2013. 
 

 
 

Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 

 

 
 

Os documentos relacionados a seguir são partes 
integrantes deste Edital: 

 

Anexo I: Contrato de Fornecimento de Pneus (modelo); 
Anexo II: declaração de que cumpre as determinações do 

inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (modelo); 
Anexo III: declaração de idoneidade (modelo). 

 
Data supra. 

 

 
Dieizon Marques da Silva, 

Chefe do Departamento de Licitações. 
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ANEXO I 
 
 

 
Contrato nº ..../2013 

 

Contrato de Fornecimento de Pneus 
 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO 
SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 
88.138.292/0001-74, com sede na Rua Amaro Souto, nº 2203, nesta 

cidade, representado pelo Prefeito, Sr. LUIS HENRIQUE OLIVEIRA 
ANTONELLO, aqui denominado CONTRATANTE e, ......, doravante 

denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula 
Primeira.  

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e 

finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante 
do processo administrativo n° 000680/02/2013, Modalidade Convite n° 

...../2013, regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela 

CONTRATADA, de 16 (dezesseis) pneus novos, com as seguintes 
especificações: 215/75 R17,5 s/ câmara de ar, com válvulas incluídas, c/ 
selo Inmetro, fabricação nacional, capacidade de lonas não inferior a 12 

lonas, capacidade de carga igual ou maior que 1700/1600, índice de 
velocidade igual ou maior que “L” (120 km/h), profundidade sulcos 14,8 

mm nem mais nem menos, c/ diâmetro externo igual 767mm. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

O preço para o presente ajuste é de R$ .... (.......), por pneu, 
sendo o valor total (para aquisição dos 16 pneus) de R$ ... (....), 

constantes da proposta vencedora, aceito pela CONTRATADA, entendido 
este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta 

do seguinte recurso financeiro:  
 

SECRETARIA CONTA PROJ./ATIV NATUREZA DA 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSOS 
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SMEC 127 2027000 339030000000 20 MDE 

(2621) 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

O prazo de entrega do objeto contratado será de 03 (três) dias 
úteis a contar da emissão da ordem de fornecimento emitida pelo 

CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias da 
protocolização da nota fiscal ou nota fiscal-fatura, acompanhada do relatório 

aprovado pelo servidor responsável pela fiscalização e pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura. 

O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que 

apresentou a proposta vencedora da licitação. 
 

Parágrafo único - A protocolização somente poderá ser feita 
após a efetiva entrega do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
Estando de acordo com o previsto na proposta, nas cláusulas 

contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, o objeto será 
recebido pela CONTRATANTE, mediante atestado do responsável. 

Devendo os pneus serem entregues pela CONTRATADA nas 
dependências da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
1. Dos Direitos 

1.1 da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas; e 

1.2. da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no 

prazo convencionados. 
2. Das Obrigações 

2.1. da CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; e 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular 

execução do contrato. 
2.2. da CONTRATADA: 

a) entregar nas dependências da CONTRATANTE os produtos 
de acordo com as especificações em quantidade e prazos e conforme a 
ordem de compra/fornecimento; 

b) manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto 

às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e 
trabalhistas entre a CONTRATADA e seus empregados; 

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais 

decorrentes da execução do presente contrato; 
f) arcar com os custos do transporte e transportar as 

quantidades de pneus contratadas, de acordo com a legislação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em 
caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei federal n° 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79 da 

Lei federal n° 8.666/93. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção 
de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados 

à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 

CLÁUSULA DEZ - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

                      
a) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, 

limitado este a 15 (quinze ) dias, após o qual será considerado inexecução 

contratual; 
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução 

parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar 
e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) 
ano; 

c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de 
inexecução total do contrato, cumulado com pena  de suspensão do direito 

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

 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante 
não adimplido do contrato. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Fica eleito o Foro de Rosário do Sul/RS para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente contrato. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o 
presente Contrato em quatro vias, de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 
 
Rosário do Sul, ... de .... de 2013.   

 
 

_____________________________     
Luis Henrique Oliveira Antonello 
Prefeito Municipal 

  
 

_________ 
Contratada 

 
 
 

Testemunhas: 
 

1) ______________________ 
 
2) ______________________ 
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ANEXO II 
 

 

 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO (modelo) 
 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital Carta 

Convite nº ...../2013, que não possuímos em nosso quadro de pessoal, 
empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 

 

 
Local e data. 

 
 

Representante Legal  
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ANEXO III 
 
 

 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor 

ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 

Local e data. 
 

 
Representante Legal 

 

 

 

 
 

 


