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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019  

Processo nº 3382/2019 

                     CONTRATAÇÃO de assinatura de jornal e publicação por 

centímetro coluna de publicidade e publicações legais e Institucionais do 

Município. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL-RS, Sra. Zilase 

Rossignollo , no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que se encontra aberta a licitação na modalidade “Pregão”, na 

forma Presencial, do tipo “Menor Preço por item”, mediante a Pregoeira Bel. 

Marisa Giordani Valladão Portaria nº 1221/2012 e em conformidade com o De-

creto Municipal nº 004 de 11 de janeiro de 2008. A Presente licitação reger-se à 

pela lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, objetivando a contratação  de assina-

tura e de espaço em jornal de circulação no Município de Rosário do Sul-RS, para 

contratação de  publicação de súmulas de editais e demais atos (publicidade le-

gal) e publicação institucional, em página indeterminada, conforme necessidade 

do Município, a realizar-se dia  04  de setembro do ano de 2019, às 10 horas , 

na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Rosário do Sul-RS,  localizado na Rua Amaro Souto nº 2203. 

 

O presente processo licitatório reger-se-á pela disposição da Lei Fede-

ral n.º 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 

77/2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993. 

          

1 DO OBJETO 

 

1.1 Constituem objeto do presente pregão a contratação de assinatura e  espaço 

em jornal de circulação no Município de Rosário do Sul-RS, para publicação de 

súmulas de editais e demais atos (publicidade legal) e publicidade Institucional, 

conforme anexo I do edital. 

 

2 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 

item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n° 01 e n° 02, para o que se sugere a seguinte inscri-

ção: 

 

AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO Nº 035/2019 
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ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

================================== 

 

AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO N.º 035/2019 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

2.2  Declaração de atendimento às Condições de Habilitação (ANEXO II), a Car-

ta de Credenciamento (ANEXO III), ou outro documento conforme item 3, os 

quais deverão ser apresentados por fora do envelope nº 01 – Proposta. 

 

2.2.1 Caso a licitante deseje se utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, deverá apresentar a declaração de ME/EPP (ANEXO IV) também por 

fora dos  envelopes. 

 

3 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador re-

gularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o úni-

co admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 

3.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 

 

3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deve-

rá ser apresentada fora dos envelopes. 

 

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou as-

semelhado, deverá apresentar: 

 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado; 

 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-

de comercial ou de sociedade por ações; 
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a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-

cio, no caso de sociedade civil; 

 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exer-

cer 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; 

 

a.5) registro comercial, se empresa individual. Se representada por procurador, 

deverá apresentar: 

 

b) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outor-

gante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 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 lance(s) em licitação pública; ou 

 

b.1) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas 

e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Observação 1: em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de 

mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 

representante legal da empresa. 

 

Observação 2: caso o contrato social ou o estatuto determinem que 

mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representan-

te da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

 

3.4 Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, 

é obrigatória à licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas refe-

rentes à licitação. 

 

3.5 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

 

4 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 

das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a  prego-

eira, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 – DOCU-

MENTAÇÃO. Bem como os documentos descritos no item 2.2 (caso não haja re-
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presentante, fica o licitante obrigado a apresentar, além dos envelopes nº 01 e 

nº 02, apenas a declaração – ANEXO II). 

 

4.2 Uma vez  encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 

não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

4.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, conforme orienta-

ções contidas no item 3. 

 

5 PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (ses-

senta) dias, a contar da data do pregão, deverá ser apresentada em folhas se-

quencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

5.2. A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo I deste 

Edital, devendo constar, sob pena de desclassificação:  

 

5.2.1. descrição  e características dos serviços propostos, a serem prestados, de 

acordo com as especificações constantes deste Edital;  

 

5.2.2.  indicar o preço unitário por centímetro-coluna,  tamanho da coluna e 

fórmula de cálculo. No preço deverão estar incluídos todos os encargos sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias (inclusive as relativas a acidentes de tra-

balho), fiscais e comerciais ou de qualquer natureza, não se admitindo, a qual-

quer título, acréscimos sobre o valor proposto; 

 

5.2.3. explicar, de forma sucinta a metodologia de envio de arquivos para publi-

cação (ex: por e-mail, por fax, hora limite para envio de arquivos para publica-

ção, necessidade de aprovação de provas, etc.);  

 

5.3.4. logotipo da empresa, dados completos de identificação (endereço, telefo-

ne, fax, e-mail e nome do vendedor responsável para contato, dados bancários 

para pagamento).  

 

5.3.5. Não serão aceitas propostas cuja apresentação do texto possa ensejar 

dúvidas quanto o seu conteúdo, como por exemplo, apresentação em modo de 

“controle de alterações” com efeitos “tachado, realçado, riscado ou outro de 

qualquer natureza”. 
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Observação: serão considerados, para fins de julgamento, os valores 

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 

6   DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1  Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, 

na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 

6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subi-

tem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 

(três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os pre-

ços oferecidos em suas propostas escritas. 

 

6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 

dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos 

lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da au-

tora da proposta classificada de maior preço, até a proclamação da vencedora. 

 

6.4  Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será reali-

zado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.1 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 30 s (segundos) para apresen-

tar nova proposta. 

 

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

 

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a pro-

ponente desistente às penalidades constantes no item 15. 

 

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoei-

ro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, 

no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apre-

sentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propos-

tas. 

 

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço centímetro/coluna unitário e o valor es-
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timado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lan-

ces. 

 

6.11 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, comparando-a com os valores consignados em planilha de cus-

tos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e acei-

táveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações 

deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

 

6.13 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 as que não atenderem 

aos requisitos do item 5; 

 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços mani-

festamente inexequíveis. 

 

Observação: 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 não for conflitante com o instrumento convo-

catório. 

 

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

 

6.15 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escri-

tas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documenta-

ção exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
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6.16 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecida previamente no 

Departamento de Licitações deste Município. 

 

6.17 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 

licitantes presentes. 

 

7 DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro 

do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 

7.1.1 Declaração que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constitui-

ção Federal, conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358/02 (ANEXO V). 

 

7.1.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de 

que não foi considerada inidônea para contratar com a administração pública 

(ANEXO VI). 

 

7.1.3 Atestado, expedido pela empresa licitante, de que não possui em seu qua-

dro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista (ANEXO VII). 

 

7.1.4 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 (contrato social 

consolidado ou contrato social e todas as alterações); 

 

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. 

 

7.1.5 Regularidade Fiscal: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
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Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Pro-

curadoria Geral da Fazenda Nacional e certidão relativa à Seguridade Social – 

INSS, demonstrando situação            regular no cumprimento dos encargos so-

ciais instituídos em lei); 

 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

 

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

f) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município através de alvará 

de licença e funcionamento, em vigor, relativo ao domicílio ou sede do cadastro, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

g) para as Cooperativas, deverá ser apresentada a Ata de Reunião da diretoria, 

comprovando o interesse na participação do certame licitatório, a relação de to-

dos os cooperativados, com Certidão de Regularidade Previdenciária dos mesmos 

(atualizada, ou seja, referente ao último mês de competência). O objeto da lici-

tação será prestado, no caso de Cooperativa vencedora, somente pelos coopera-

tivados integrantes da relação apresentada; 

 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Con-

solidação 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); 

 

i) atestado, expedido pela empresa licitante, de que não possui em seu quadro 

sócio-ativo servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista (Anexo V). 

 

7.1.6 Qualificação Técnica: 

 

a) atestado de experiência, expedido por órgãos públicos, ou empresas públicas 

ou privadas, comprovando a execução, pela licitante, de atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto desta licitação. 

 

7.1.7 Qualificação Econômico-Financeira: 
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a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribui-

dor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da 

data designada para apresentação do documento. 

 

7.2 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoei-

ro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo 

a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de inutilização do mesmo. 

 

8 DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 

avaliação por parte do MUNICÍPIO, por servidor da Secretaria Municipal de Ad-

ministração e Recursos Humano, devidamente designado, a quem competirá co-

municar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar 

a correção das mesmas.  

 

8.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do 

MUNICÍPIO. 

 

8.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, 

deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus 

para o MUNICÍPIO.  

 

 8.4. Qualquer fiscalização exercida pelo MUNICIPIO, feita em seu exclusivo 

interesse, não implica corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exi-

me a CONTRATADA de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução do 

contrato.  

 

9.   DA ADJUDICAÇÃO 

 

9.1  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o menor preço/centímetro coluna será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

 

9.2 Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabili-

tará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das demais 

licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, oca-

sião 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, a pregoeira procla-

mará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para 
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manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa ma-

nifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 

recorrer por parte da licitante. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1 Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pre-

gão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

 

10.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 

bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) 

dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a to-

das, 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 05 (cinco) dias úteis, re-

considerar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

dado causa à demora. 

 

11 DOS PRAZOS E DA GARANTIA 

 

11.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração notificará o vencedor 

para assinatura do contrato, que deverá ser firmado no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de decair do direi-

to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

11.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o trans-

curso do respectivo prazo. 

 

11.3 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 mul-

ta, no valor correspondente de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor do contrato. 
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11.4. O prazo de duração deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, por períodos 

iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses.  

 

12 DO RECEBIMENTO DO PREÇO, DO PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO E DO 

REAJUSTE  

 

12.1. O preço unitário da assinatura máximo admitido será de 17.50 e do 

centímetro-coluna máximo admitido para Publicação Legal  e/ou  para publicação 

Institucional é de  R$ 17,00 (dez reais).  

 

12.2. Os pagamentos serão feitos contra Nota de Empenho, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal no Almoxarifado da Prefeitura, sito à Rua Amaro 

Souto, 2203- Centro- neste Município. 

 

12.3. Os preços contratados serão considerados completos, incluídos todos os 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), for-

necimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros e 

qualquer outra despesa não especificada neste Edital.  

 

12.4  nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 

objeto. 

 

13 DO PAGAMENTO 

 

13.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a con-

tar do recebimento da nota fiscal ou fatura, após a realização  mensal do serviço. 

 

13.2 A nota fiscal/fatura  emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fá-

cil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da or-

dem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

13.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetaria-

mente pelo IPCA/E do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Admi-

nistração compensará a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

pro rata.  

 

14 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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14.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

SECRETARIA CONTA PROJETO/ATIVIDADE NATUREZA DA DES-

PESA 

FONTE DE 

RECURSOS 

Gabinete  25 2004000 3.3.3.90.30.00000000     1 

Fazenda 25 2004000 3.3.3.90.30.00000000     1 

 

15 DAS PENALIDADES: 

 

15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direi-

to de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa 

de R$ 1.500,00 ( Hum mil e quinhentos reais); 

 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certa-

me e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 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 R$ 3.000,00 ( três mil reais); 

 

d) advertência, no caso de irregularidade sanável e que não comprometa a exe-

cução do contrato. Após duas advertências, e sobrevindo nova irregularidade, o 

contratado incorrerá na sanção de inexecução parcial do contrato; 

 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, a-

pós os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). 

 

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% sobre o valor cor-

respondente 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 anos e multa de R$ 5.000,00 ( Cinco mil reais); 
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h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: de-

claração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e con-

tratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre 

o valor atualizado do contrato. 

15.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso. 

15.3   Nenhum  pagamento será efetuado pela Administração enquanto penden-

te de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.4 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

15.5 Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresen-

tação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste 

item. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 

Município de Rosário do Sul, no Departamento de Licitações, sito à Rua Amaro 

Souto nº 2203, ou pelo telefone (55) 3231-2844, Ramal 213, no horário com-

preendido entre as 7:00 e 13 horas. Preferencialmente, com antecedência míni-

ma de 02 (dois) dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

16.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Muni-

cípio, no Departamento de Licitações. 

 

16.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impe-

ça 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 ora fixado. 

 

16.4 Para a agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar 

na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

 

16.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatórios po-

derão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autentica-

da por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documen-

tos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação 

da autenticidade de seus dados pela Administração. 

 

16.6 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mes-

mas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessá-
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rios, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 

65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

 

16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

16.8 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação 

de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

 

16.9 Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul, para dirimir quaisquer lití-

gios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia 

a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

17. DOS ANEXOS 

17.1 Fazem parte deste edital, como anexos: 

ANEXO I: termo de referência;  

ANEXO II: declaração de atendimento às condições do edital;  

ANEXO III: carta de credenciamento;  

ANEXO IV: declaração de que é Micro Empresa, ou Empresa de pequeno porte;  

 ANEXO V: declaração de que cumpre as determinações do inciso XXXIII, do 

artigo 7º da Constituição Federal; 

ANEXO VI: declaração de idoneidade;  

ANEXO VII: atestado de que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista (modelo); ANEXO VIII: Modelo de Proposta;  

ANEXO IX: Minuta de contrato. 

 

 

 Rosário do Sul, 20 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

                        Zilase Rossignollo  

                        Prefeita Municipal                                  
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ANEXO I 

Termo de Referência 

 

Objeto Valor referência 

unitário centíme-

tro/coluna  

Item 01- Constitui objeto do presente pregão a contratação 

de espaço  em jornal de circulação no Município de Rosário 

do Sul-RS, para publicação de súmulas de editais e demais 

atos (publicidade legal), em página indeterminada, com pe-

riodicidade mínima de 02 (duas) vezes semanais, com tira-

gem mínima de 500  (quinhentos) mil  exemplares por pu-

blicação (comprovados). 

 

 

R$ 17,00 

Item 02 Constitui objeto do presente pregão a contra-

tação de espaço  em jornal de circulação no Município 

de Rosário do Sul-RS, para publicação propaganda 

institucional do Município, em página indeterminada, com 

periodicidade mínima de 01 (uma) vez  semanal, com tira-

gem mínima de 500  (quinhentos) l  exemplares por publi-

cação (comprovados) 

R$  17,00 

Item 03 Contratação de  53 ( cinqüenta e três ) assi-

natura de Jornal com produção no perímetro de Rosá-

rio do Sul Jornal com circulação comprovada de no 

mínimo uma edição semanal, jornal com tiragem mí-

nima de 500 exemplares comprovadamente. Promo-

ver a entrega diretamente nos locais definidos pela 

Assessoria de Imprensa. 

 Valor Assinatura 

R$ 17,50 
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ANEXO II 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

A ........................( Razão Social da empresa).................., CNPJ 

º.................., localizada à................................ DECLARA, para fins de parti-

cipação na licitação Pregão nº......................, promovida pela CADASTRO DE 

LICITAÇÕES - CADFOR, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências 

de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital 

Local de data 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

  

 

 

Designação de Representante 

 

 

 

 

 

Através da presente credenciamos o(a) 

Sr.(a)......................................................, portador(a) da Carteira de Identi-

dade n.º ............................., e CPF ............................., a participar da Licita-

ção instaurada pela Prefeitura de Rosário do Sul-RS, na modalidade de Pregão nº 

...../2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes 

para pronunciar-se em nome da empresa ........................................., bem 

como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame.  

 

 

Local de data, 

 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO IV  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP (modelo) 

 

Declaramos em atendimento ao Edital de Pregão nº ......./2016, que 

estamos caracterizados como microempresa ou empresa de pequeno porte, con-

forme o definido na Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

Declaramos, ainda, que cumprimos os requisitos de habilitação exigi-

dos para participação no presente certame, ressalvada a documentação relativa 

à Regularidade Fiscal, a qual comprometemo-nos a regularizar no prazo estipula-

do no subitem _________, caso sejamos declarados vencedores da licitação. 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do Contador (ou técnico contábil).  

 

 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

GESTÃO 2013 – 2016 

19 

ANEXO V 

 

 

 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LI-

CITANTE) 

DECLARAÇÃO (modelo) 

 

Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital de Pregão nº 

...../2019, 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 arti-

go 27 da Lei  nº 8.666/93. 

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

 

 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LI-

CITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Res-

ponsável 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 
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ANEXO VII 

 

 

 

ATESTADO (modelo) 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Res-

ponsável Legal, atesta, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro soci-

etário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de socie-

dade de economia mista. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO VIII 

                               MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 (PUBLICIDADE LEGAL) 

 

PREÇO  

O valor  do centímetro–coluna para publicação de súmulas de edi-

tais e demais atos (publicidade legal), em página indeterminada, de acordo com 

a necessidade do Município no Jornal ___________ é de R$ 

___________(........................................).   

Demais informações relevantes:  

            Metodologia de envio de arquivos para publicação: .......................... 

 

Esta Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, conforme 

disciplina a § 3º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

DADOS PARA CONTATO:  

 

Para quaisquer informações sobre esta contratação, a pessoa a ser 

contatada é  

_______________________, fones/fax:_________________ e-

mail:________________.  

 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  

Banco:  

Agência:  

Conta:  

Nome do titular da Conta:  

 

 

Cidade, dia/mês/ano. 

 

__________________________ 

Representante legal da empresa. 
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PUBLICIDADE INSTITUCIONAL) 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 

 

 

PREÇO  

O valor do centímetro–coluna para publicação  institucional, em 

página indeterminada, de acordo com a necessidade do Município no Jornal 

___________ é de R$ ___________(........................................).   

Demais informações relevantes:  

            Metodologia de envio de arquivos para publicação: .......................... 

 

Esta Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, conforme 

disciplina a § 3º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DADOS PARA CONTATO:  

 

Para quaisquer informações sobre esta contratação, a pessoa a ser 

contatada é  

_______________________, fones/fax:_________________ e-

mail:________________.  

 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  

Banco:  

Agência:  

Conta:  

Nome do titular da Conta:  

 

 

Cidade, dia/mês/ano. 

 

__________________________ 

Representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 

 

 

PREÇO  

O valor da assinatura do jornal , de acordo com a necessidade do 

Município no Jornal ___________ é de R$ 

___________(........................................).   

Demais informações relevantes:  

            Metodologia de envio de arquivos para publicação: .......................... 

 

Esta Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, conforme 

disciplina a § 3º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DADOS PARA CONTATO:  

 

Para quaisquer informações sobre esta contratação, a pessoa a ser 

contatada é  

_______________________, fones/fax:_________________ e-

mail:________________.  

 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  

Banco:  

Agência:  

Conta:  

Nome do titular da Conta:  

 

 

Cidade, dia/mês/ano. 

 

__________________________ 

Representante legal da empresa 
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                                                                                   ANEXO IX 

 

 

               CONTRATO Nº ..../2019 

 

O Município de Rosário do Sul-RS, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Rua Amaro Souto, nº 2203, centro, CNPJ nº 88.138.292/0001-74, 

representada neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Zilase Rossignollo , e de ou-

tro lado, a Empresa _____________________ (qualificar), inscrita no CNPJ nº 

_____________doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o contido 

no processo administrativo nº Processo Nº...................., referente ao Pregão 

Presencial nº 003/2016, considerando ainda as disposições estabelecidas na 

Lei Federal Nº 8.666/93 e Legislação Pertinente, celebram o presente Contrato 

de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto  a contratação de Assinatura e espaço 

em jornal  no Município de Rosário do Sul-RS, para publicação .... 

.............................................., em página indeterminada,  conforme necessi-

dade do Município 

1.3 A critério da CONTRATANTE,  poderão ocorrer acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, observados os limites estabelecidos no art. 65, §1º, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

2.1 Os serviços ora contratados obedecerão ao estipulado no presente instru-

mento, bem como as obrigações assumidas na proposta, datada de ....., cons-

tantes do Processo de Pregão presencial nº 035/2019, que, independente-

mente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato; 

b) efetuar, com pontualidade, o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimen-

to das formalidades legais; 

3.2 A CONTRATANTE designará um representante da Secretaria requerente para 

fazer a fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato, devendo 

este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for 

necessário à regularização dos defeitos observados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

4.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumen-

to e, em especial, as disposições seguintes: 
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a) prestar o serviço contratado, independentemente de qualquer contratempo, 

mesmo que para isso a Empresa tenha que adquirir o produto de outros fornece-

dores devidamente especializados;  

b) caso a CONTRATADA não cumpra o estabelecido, a CONTRATANTE buscará o 

objeto deste instrumento contratual diretamente de outros fornecedores às ex-

pensas  da Empresa, descontando a despesa da fatura; 

c) verificada a desconformidade na prestação do serviço, a licitante vencedora 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste contrato e/ou no edital licita-

tório; 

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas com 

seus empregados; 

f) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da exe-

cução do presente contrato. 

g) será obrigada a corrigir, através de nova publicação, sem qualquer ônus ou 

despesa para o Município, toda e qualquer incorreção de texto ou de má qualida-

de de impressão, dentro dos prazos estipulados neste contrato, de modo a não 

causar a ineficácia dos respectivos atos oficiais, sob pena de rescisão contratual 

automática e apuração posterior de perdas e danos, em juízo ou fora dele;  

h. As publicações serão feitas em páginas indeterminadas, iniciando-se sempre 

em alto de coluna com cabeçalho em negrito, evitando-se entrelinhas e espaços 

em branco desnecessários, só podendo ter sua conclusão transportada para ou-

tra página se o total das publicações do dia exceder a uma página inteira. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1 O preço unitário do centímetro/coluna para a prestação dos serviços é de 

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

5.1.1 O preço unitário da assinatura do Jornal  é de R$.............(........). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento, em até 30 

(trinta) dias úteis, a contar do recebimento da fatura ou nota fiscal, devidamente 

atestados pelo setor competente. 

 

6.2 A nota fiscal/fatura  emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem 

de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
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6.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamen-

te pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Admi-

nistração compensará a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

pro rata.  

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA GARANTIA 

 

7.1  O prazo de duração deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, por pe-

ríodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

SECRETARIA CONTA PROJETO/ATIVIDADE NATUREZA DA DES-

PESA 

FONTE DE 

RECURSOS 

Gabinete 25 2004000 3.3.3.90.30.00000000 01 

Fazenda 25 2004000 3.3.3.90.30.00000000 01 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS 

9.1 Pelo inadimplemento das obrigações a contratante, conforme a infração, es-

tará sujeita às seguintes penalidades: 

 

a) advertência, no caso de irregularidade sanável e que não comprometa a exe-

cução do contrato. Após duas advertências, e sobrevindo nova irregularidade, o 

contratado incorrerá na sanção de inexecução parcial do contrato; 

 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspon-

dente ao montante não adimplido do contrato; 

 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: de-

claração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e con-
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tratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre 

o valor atualizado do contrato. 

9.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso; 

9.3  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; 

 

9.4 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 

9.5 Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresen-

tação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste 

item. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1 O descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato 

por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por 

rescindido, mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento. 

 

10.2 RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO: Ficará o presente 

Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defe-

sa, nos seguintes casos: a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de 

cláusulas contratuais; b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administra-

ção a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipula-

dos; c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços 

contratados; d) paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação 

à Administração; e) a sub contratação total do objeto deste Contrato, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a ces-

são ou transferência total ou parcial, bem como a fusão , cisão ou incorporação , 

que afetem a boa execução do presente Contrato; f) o desatendimento das de-

terminações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; g) cometimento rei-

terado de faltas na execução do contrato; h) decretação de falência ou instaura-

ção de insolvência civil; i) dissolução da Sociedade ou falecimento da CONTRA-

TADA; j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da em-

presa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; l) 

protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que carac-

terizem a insolvência da CONTRATADA; m) razões de interesse público de alta 

relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima auto-

ridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exa-

radas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento 
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Público; n) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente compro-

vada, impeditiva da execução deste Contrato. 

 

10.3  RESCISÃO BILATERAL: Ficará o presente contrato rescindido por acordo 

entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos do 

art. 78, XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1 O Foro da Cidade do Rosário do Sul - RS é o competente para dirimir 

quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações estabele-

cidas neste instrumento. 

11.2 E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 

presente Contrato lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, assinado 

pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Rosário do Sul, 20 de agosto de 2019. 

 

 

                              Zilase Rossignollo , 

                               Prefeita Municipal. 

 

 

______________________ 

Contratada 

CNPJ nº: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1._______________________ 

CPF nº: 

2._______________________ 

CPF nº: 


