Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

EDITAL DE PREGÃO n° 043/2018 – RETIFICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
ORIGEM: Processo nº 609/2018
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABERTURA: 03 de outubro de 2018.
Horário: 14:30 horas
Edital de pregão para aquisição
de 01 (um) automóvel zero
kilômetro para utilização pela
Secretaria
da
Saúde
do
Município.
O Município de Forquetinha, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde,
Habitação e Assistência Social, mediante o Pregoeiro Sr. Gustavo Alex Lenhardt, designado
pela Portaria n.º 2142/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que
estará recebendo os envelopes contendo os documentos de “Habilitação” e “Propostas”
para o fornecimento do Objeto do Edital em conformidade com a, Lei Municipal n.º 289,
de 21 de janeiro de 2005, Decreto Municipal n.º 309 de 07 de junho de 2006, disposições
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como as condições a seguir estabelecidas.
1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública de abertura de envelopes se iniciará às 14:30 horas, do dia 03 de
outubro de 2018 na sala de licitações desta Prefeitura.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente
transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente
de nova comunicação.
2 – OBJETO, LOCAL DE ENTREGA
2.1- É objeto deste edital a aquisição de 01 (um) automóvel NOVO, sedan, tonalidade na
cor branca, com as seguintes características mínimas:
- Zero Kilometro;
- Ano e modelo 2018;
- 2 air bags frontais;
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- 03 anos de garantia;
- Ajuste de altura do banco do motorista e coluna de direção;
- Apoio de cabeça traseiro central;
- Ar condicionado;
- Direção hidráulica;
- Chave canivete com controle remoto;
- Cintos de segurança traseiro central de 03 pontas;
- Desembaçador de vidro traseiro;
- Faróis de neblina dianteiros;
- Freio ABS;
- Motor com potência mínima de 80cv;
- Roda de aço aro 14'' com calota integrada;
- Trava elétrica das portas com controle remoto;
- Vidros elétricos dianteiros;
- Combustível gasolina/etanol;
- Porta-malas 440 litros;
- Tanque de combustível de no mínimo 40 litros;
- Aviso de portas abertas;
- Travamento automático das portas;
- Auto Falantes 04 (quatro) unidades instalados;
- Rádio AM, FM, Entrada USB instalada;
- Emplacado e licenciado em nome do Município de Forquetinha;
2.2 – A Licitante Vencedora deverá entregar o veículo/equipamento, objeto deste edital,
neste Município, entre 07:30 e 11:30h e 13:00 e 17:00h, na Prefeitura Municipal de
Forquetinha, situada na Avenida Johann Kremer, 1316, Bairro Centro, com todas as
despesas de frete, revisões.
2.3- O veículo, deverá ser entregue no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias
corridos após a assinatura do contrato de compra e venda, bem como seus acessórios,
componentes e ferramentas auxiliares (conforme o caso), deverão ser fornecidos novos e
dentro das regulamentações do Código Nacional do Trânsito e das normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, INMETRO e demais, sendo que os itens
considerados inadequados, inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão
devolvidos, e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de
forma integral, cujo prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado,
sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial.
2.3.1- Entende-se por veículo/equipamento ou material inadequado, aquele que
apresentar inferior qualidade, defeito sistemático, sinais de componentes
remanufaturados, arranhões, oxidação, fora das especificações ou diferentes do exigido
ou proposto.
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2.4 – É parte integrante deste objeto a garantia técnica do automóvel, pelo período
mínimo de 01 (um) ano, a partir da entrega do mesmo, sem limite de quilometragem.
2.5 – O objeto desta licitação deve ser fornecido pela empresa fabricante ou
representante credenciado da fabricante, comprovando possuir em seu quadro equipe
técnica apta a prestar completa assistência técnica, bem como o fornecimento das peças
necessárias à manutenção dos equipamentos, numa área não superior a 50 km da sede do
Município Licitante.
2.6- O prazo para a entrega do veículo será de até 30 (trinta) dias contados da data de
envio do empenho pelo MUNICÍPIO.
3 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
3.1 - O Município de Forquetinha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da
adjudicação da vencedora, salvo eventuais situações adversas, fará sua convocação para
assinar o Contrato ou retirar o termo equivalente.
3.2 - A Licitante vencedora deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da
convocação, assinar o Contrato ou retirar o termo equivalente, nos termos e condições
preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº. 8.666/93, sob pena de perda do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
3.2.1 - No ato da contratação, o representante da Licitante vencedora deverá
apresentar contrato social ou instrumento equivalente que comprove sua titularidade ou
contrato social com documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório,
que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
3.2.2 - A assinatura do contrato ou retirada da Ordem de fornecimento, estará
condicionado ao compromisso de manutenção da regularidade da situação da habilitação
exigida no edital.
4 – PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1 – O envelope nº 01 – “PROPOSTA” e o envelope nº. 02 – “HABILITAÇÃO”, deverão ser
entregues lacrados, até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, no Setor de
Licitações da Secretaria da Administração Municipal, localizado na Sede da Prefeitura
Municipal, situada á Rua Johann Kremer, 1316 – Centro - Forquetinha - RS, contendo no
anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:
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a) ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO N° 043/2018 - PMF
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO
b) ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO N° 043/2018 – PMF
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO
4.1.1 – Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária,
considerada aquela que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a
entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da equipe de apoio ao
Pregoeiro;
4.1.2 - Caso equipe de apoio ao Pregoeiro não possa protocolar os envelopes no horário
estabelecido e a licitante chegar até o horário previsto, este receberá uma senha, por
ordem de chegada, até o horário para a entrega dos envelopes.
5 – CREDENCIAMENTO
5.1 – O representante da licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.
5.2 – Se a licitante se fizer representar pelo seu proprietário, deverá apresentar
documento que comprove tal condição.
5.3 – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de procuração, ou termo de credenciamento.
5.3.1 – É extremamente importante que as Licitantes tragam, já elaborados e
assinados, seus próprios Formulários de Credenciamento e de Declaração de
Regularidade Fiscal, para melhor fluir os trabalhos do pregoeiro e sua equipe, visando o
interesse das partes licitantes.
5.4 – No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se,
mediante a apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento
equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de
credenciamento.
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5.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5.6 – Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este
pregão, o representante legal da licitante devidamente credenciado.
5.7 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar declaração,
firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento
oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte.
5.8 – A empresa deverá apresentar declaração que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação.
6 - HABILITAÇÃO
6.1. A habilitação das empresas para participarem da presente licitação será determinada
pela apresentação dos seguintes documentos:
A) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
B) registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus diretores, caso este documento seja apresentado no credenciamento, é
dispensável sua reapresentação.
C) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora
licitado;
D) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado,
se for o caso;
E) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos
os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), administrados por estes órgãos;
F) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
G) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
H) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
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I) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
J) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, que
atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República. Modelo em
anexo (anexo I);
K) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 dias da data designada para a abertura desse
certame;
L) Declaração que a empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com
a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93
e alterações posteriores (anexo II);
7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
7.1 – As despesas decorrentes dessa licitação serão suportadas pela seguinte dotação
orçamentária:
05.01 SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL
10.301.0007.2027 Manutencao da Secretaria de Saúde
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (367)-02
7.2 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após entrega, com respectiva no
fiscal.
7.3 - Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de documento que
comprove a regularidade com o FGTS e da prova de regularidade quanto aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União
(DAU), administrados por estes órgãos.
8 – CONTEÚDO E CONDIÇÕES DA PROPOSTA
8.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou digitada, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas que possam causar dubiedade quanto á interpretação e
com a última página assinada pelo proponente, preferencialmente em papel timbrado.
8.2 - A validade da proposta está condicionada à existência dos seguintes tópicos:
– Preço unitário total, indicados no total conforme subitens do item 2.1:
- Validade da proposta: 180 dias;
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- Prazo de entrega não superior a 30 (trinta dias) dias contados do recebimento da
ordem de empenho;
8.3 - Somente será aceita cotação em moeda nacional do Brasil.
8.4 – A proposta deverá, obrigatoriamente, contemplar 100% (cem por cento) de um dos
itens do objeto licitado a que propõe.
8.5 – Sob pena de desclassificação, mesmo que os fatores impeditivos tenham sido
conhecidos após a adjudicação, jamais serão aceitos propostas com oferta de qualquer
dos itens do objeto do edital:
- que não seja de primeira qualidade e dentro das normas técnicas;
- sem a procedência devida de fabricante ou distribuidor estabelecido no Brasil.
8.5.1 – O fornecimento do objeto do edital, considerado de qualidade inferior ou
não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, e o pagamento de toda a parcela
ficará suspenso até sua regularização de forma integral.
8.6 - Sob as penas legais, não caberá desistência da proposta, salvo por motivos
extremamente impeditivos e imprevisíveis que ocorrerem até à ocasião da apresentação
da proposta, decorrente de fato superveniente ou excepcional, devidamente justificado
no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contados da ocorrência do imprevisto, e aceito
pela Administração, a exemplo de: greve, grave perturbação da ordem, catástrofes, etc..
8.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação ou
baseados nas das demais licitantes.
8.8 - Não será aceito proposta com valor excessivo ou extremamente baixo,
incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, salvo por razões que os justifiquem, através de justificativa
fundamentada pela ofertante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da solicitação do (a)
pregoeiro (a) ou da autoridade superior.
8.8.1 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do
preço proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração ou do
preço praticado no mercado, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope
“Proposta”, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA,
publicado na ocasião.
9 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO
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9.1 – Até o dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os
envelopes, “Proposta e Habilitação” devidamente lacrados, que serão protocolados pela
equipe de apoio ao (à) Pregoeiro (a).
9.2 – No dia, hora e local designados no Preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes
e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e
anunciará as empresas que apresentaram envelopes.
9.3 – Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento das licitantes, nos termos do
item 5 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos representantes na
Declaração de que cumprem as condições de habilitação deste Edital e após, encaminhará
os envelopes distintos, ás licitantes credenciadas para conferência dos lacres e protocolos.
9.4 – Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.
9.5 – A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
9.6 – Em hipótese alguma poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, a exemplo dos
seguintes casos:
a) serão corrigidos, automaticamente, pelo Pregoeiro, quaisquer erros de soma
e/ou multiplicação, nas formas abaixo:
1)Erro na multiplicação de preços unitários, pelas quantidades correspondentes - será
retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
2)Erro na adição - será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total
proposto pelo total calculado;
3)No caso de discordância entre o preço unitário e o total de cada item - prevalecerá o
primeiro; e
4) Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este
último.
b) a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante
legal presente à Sessão do Pregão;
c) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos
dados constantes dos documentos apresentados no envelope n° 2 – Habilitação;
9.7 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.
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9.8 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.
9.9 – No curso da sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão
fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9.10 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a
palavra á licitante, na ordem decrescente dos preços.
9.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
9.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro,implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.15 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os
preços praticados no mercado.
9.16 – Para verificação da aceitabilidade das propostas, o (a) pregoeiro (a) levará em
consideração o previsto no subitem 8.8, deste edital.
9.17 – Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de “habilitação” da licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item “6 – DA
DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO” e Item “8 – DO CONTEÚDO DA
PROPOSTA”, ambos deste Edital.
9.18 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com a licitante vencedora, com vista a obter preço melhor.
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9.19 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 9.18.
9.20 – Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as
ofertas subseqüentes e a 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.
9.21– Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item “6 – “DA DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO” e Item “8 – DO CONTEÚDO DA PROPOSTA”, ambos deste Edital.
9.22 – Quando todas as licitantes forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo
de 03 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimados as causas
referidas no ato desclassificatório.
9.23 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação apresentados
pelas demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os
mesmos.
9.24 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo
Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.
10 – FORMA DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO
10.1 – Para os efeitos de julgamento desta Licitação, levar-se-á em consideração, a
proposta que apresentar o "MENOR PREÇO”, considerando-se apenas os numerais
inteiros, seguidos de centavos com até 02 (dois) dígitos.
10.2 – O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante, cuja proposta for considerada
vencedora.
10.3 – Após declarada a firma vencedora desta licitação, não havendo manifestação das
demais licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o
objeto licitado e, posteriormente, submeterá á homologação do processo, pelo Ordenador
de Despesas.
10.4 – No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao
mesmo, será o resultado da licitação adjudicado pelo pregoeiro, para após ser submetido
ao Secretário da Administração para a homologação.
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11 – IMPUGNAÇÃO/RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Qualquer licitante, desde que haja irregularidade ou vício no edital, contrariando a
fiel e estreita observância da Lei federal nº 8.666/93, poderá impugnar o Edital, em até 02
(dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas.
11.2 - Nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de
2002 (DOU DE 18.07.2002), ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra
decisões do (a) pregoeiro (a), poderá fazê-lo, de imediato, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais, no prazo de 03
(três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3 - A falta de manifestação imediata e suas razões importará a preclusão do direito de
recurso e adjudicação do objeto, ao proponente vencedor, salvo se a decisão não seja
proferida na própria sessão, quando o prazo de recurso passará a contar a partir da
publicação do resultado do certame, no Diário Oficial do Município.
11.4 - Os recursos deverão ser protocolados no Departamento de Protocolo – da
Prefeitura Municipal de Forquetinha, situado á Rua Johann Kremer, 1316 – Centro – CEP
959370-000, fazendo, obrigatoriamente, constar fora do envelope (devidamente lacrado),
o “número da licitação”, seu conteúdo (“Interposição de Recurso”) e seu
encaminhamento a/c do(a) Pregoeiro(a), sob pena da não apreciação e tornar o
procedimento nulo.
11.5 - Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente.
11.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada as razões (síntese) da intenção de interpor o recurso pelo
proponente.
11.7 - Os recursos contra decisões do (a) pregoeiro (a), não terão efeito suspensivo.
11.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.9 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e no futuro contrato, caberá
recurso, no prazo e condições previstas, bem como no Decreto municipal.
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12 - DOTAÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO/ATIVIDADE/RECURSOS
12.1 – Os recursos para execução do contrato estão assegurados no orçamento constante
do Item 7.1.
13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Forquetinha – RS, sua
administração direta, sociedade de economia mista, fundos especiais e demais órgãos ou
entidades controlados diretas ou indiretamente pelo mesmo, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante e/ou Contratada que:
a – deixar de assinar o Contrato ou retirar o termo equivalente, no prazo estabelecido
neste edital.
b – ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
c – deixar de manter a proposta, injustificadamente;
d – comportar-se de modo inidôneo;
e – fazer declaração falsa;
f – cometer fraude fiscal;
g – falhar ou fraudar na execução do contrato.
13.2 – Pelos motivos que seguem, principalmente, as licitantes vencedoras estarão
sujeitas ás penalidades tratadas na condição anterior:
a – pelo fornecimento do objeto, desconforme com o especificado e aceito;
b – pela não substituição e reparação, no prazo estipulado, do objeto/serviço recusado;
c – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão e no futuro
contrato.
13.3 – Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município (PMF) e, no
que couber, às demais penalidades referidas no futuro contrato e nos artigos 81 a 109, da
Lei Federal nº 8666/93, de 21.06.93 e demais alterações posteriores.
13.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Administração deste Município, as licitantes ou contratadas ficarão isentas das
penalidades mencionadas.
13.5 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com Município de Forquetinha - RS e declaração de
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inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e suas entidades
controladas, poderão ser aplicadas ás licitantes ou contratadas, juntamente com as de
multa prevista no edital e/ou no contrato.
13.6 - Se a licitante convocada recusar-se a assinar o contrato, ou deixar de comparecer
no prazo estabelecido para o mesmo fim, sem justificativa por escrito e aceita pela
Administração, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato e assim sucessivamente.
13.6.1 – Quaisquer dos descumprimentos previstos no subitem 13.6,
imediatamente acima, implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
futura contratação, a ser cobrada diretamente ou na forma da lei, sem prejuízo nas
penalidades aludidas no subitem 13.1, deste Edital.
13.7 - Se as licitantes convocadas para assinar o contrato, não apresentarem situação
regular, no ato da assinatura do contrato, igualmente, será aplicada a regra prevista no
subitem 13.6 e 13.6.1, deste Edital.
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Jamais será motivo para inabilitação ou desclassificação de Licitante, a falta de
alguma condição do edital de pequena conseqüência ou de forma inexpressiva e que não
prejudique a boa interpretação, aos direitos iguais e aos princípios básicos legais,
previstos nos no Decreto Municipal nº 309/2006. O desatendimento de exigências
formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
14.2 - As multas aplicadas á CONTRATADA, a critério do Município de Forquetinha,
poderão ser descontadas no ato da liquidação do débito referente ao Contrato respectivo.
14.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, no prazo
previsto neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a ás penalidades previstas no Art. 81 da Lei que rege o presente processo
licitatório, exceto aquela convocada nos termos do art. 64, § 2º da mesma lei, que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto ao prazo e preço.
14.3.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela futura Contratante.
14.4 - O conteúdo do presente Edital, bem como os elementos nele referidos,
especificações, Documentos de Habilitação, Documentos Financeiros, Proposta Comercial,
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Planilha da proposta efetiva (reduzida), Relação dos Itens do Objeto do Edital, etc., farão
parte integrante do futuro Contrato ou Autorização de Fornecimento, independente de
transcrição.
14.5 - A participação nesta licitação implica, por parte das licitantes, na aceitação, em
caráter irretratável, de todos os termos do edital.
14.6 - Os casos não previstos neste Edital, serão decididos pelo (a) Pregoeiro(a).
14.7 - Ultrapassada a fase da habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada
por motivos relacionados com a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação
técnica e/ou qualificação econômico-financeira, ou em razão de fatos supervenientes e só
conhecidos após o julgamento.
14.8 - É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
14.9 - Quando da assinatura do contrato ou da retirada da Autorização de Fornecimento
do objeto, bem como do pagamento de qualquer remuneração do contrato, o futuro
contratante poderá solicitar nova prova de regularidade fiscal, especialmente as perante o
fisco municipal, INSS e FGTS, sob pena de não recebimento da remuneração, perda da
contratação ou até mesmos de rescisão contratual.
14.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município.
14.11 – A Fiscalização do contrato esta a cargo da Secretaria da Administração e Fazenda,
que nomeará fiscal do contrato.
14.12 - Nenhuma indenização será devida ás licitante, por apresentarem documentação
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Pregão.
14.13 - O objeto da futura contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, em
conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.
14.14 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
públicos, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado no
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
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14.15 – É recomendado ás licitante que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão, com antecedência de 15
(quinze) minutos do horário previsto.
14.16 – É fundamental a presença da licitante ou de sua representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
14.17 - À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este
meio como prova.
14.18 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
14.19 – A proponente é inteiramente responsável pela fidelidade, integralidade e
legitimidade das informações prestadas, bem assim com relação aos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. Em assim sendo, a falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas ou até mesmo
quanto á ausência de quaisquer dos documentos exigidos, implicará a imediata
desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, após a contratação, podendo
acarretar a rescisão contratual, tudo, sem prejuízo nas demais sanções cabíveis,
principalmente, quando no intuito de fraude ou tumulto processual motivado, o que faz
caracterizar o dolo.
14.20 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais,
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de
desclassificação/inabilitação.
14.21 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
14.22 - Para esta Licitação e/ou futura contratação, define-se como:
Fornecimento do objeto: Fornecimento dos materiais, constantes do objeto do edital ou
do contrato, mediante contrato e/ou Autorização de Fornecimento.
Licitante: Empresa que se propõe a participar da Licitação, mediante manifesto interesse
ou aquisição do edital, como Competidor;
Proponente: Empresa licitante que se propõe a fornecer ou executar, por determinado
preço, materiais ou serviços – objeto do edital.
CRC (PMF): Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Forquetinha.
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Contratante: Administração Pública que contrata, sob a forma de execução indireta.
Contratada: Empresas executoras, prestadoras ou fornecedoras da Administração Pública,
por meio de Contrato, Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento e/ou
de Serviços.
Fiscalização: Comissão ou pessoa designada para acompanhar o fornecimento do objeto
do contrato.
14.23 - Quaisquer esclarecimentos adicionais a este Edital, poderão ser objetos de
consultas endereçadas à Prefeitura Municipal de Forquetinha, no prazo de até 02 (dois)
dias anteriores, em relação à data prevista para a abertura dos envelopes, pelo fone (51)
3613-2414/2415, ou no endereço acima indicado, em dias úteis e horários das 07h:30 às
11h:30 e das 13h:00 às 17h:00, os quais será respondida, via expressa, através de Carta
Circular para todas as licitantes, sendo que estes esclarecimentos adicionais não serão
considerados como motivo para qualquer prorrogação de data estabelecida neste Edital.
14.24 - Demais documentos e maiores informações, poderão ser obtidos junto ao
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Forquetinha, no endereço e
telefone mencionados neste edital.
14.25 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não frustrem o interesse
Administrativo, a finalidade e a segurança da contratação.
14.26 – Quando do julgamento da habilitação ou das propostas dos concorrentes, houver
ausência de alguma informação em documento exigido, poderá ser suprida a falta, se os
dados existirem em outro documento, adotando-se o princípio da razoabilidade.
14.27 - As decisões referentes a este processo licitatório, poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município.
15 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
15.1 - O certame obedecerá as regras previstas no Decreto Municipal nº 309/2006, sendo
que, dentre as demais obrigações, o (a) pregoeiro (a) terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior, para homologar e autorizar a
contratação;
l) encaminhar à Secretaria da Administração, as razões que motivam abertura de processo
administrativo, diante da apuração de irregularidades, visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
16 - DO FORO
16.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital e da futura Autorização de Compras,
será competente o Foro da Comarca de Lajeado-RS, com renúncia aos demais.

Forquetinha, 11 de setembro de 2018.
PAULO JOSÉ GRUNEWALD
PREFEITO
ANEXO I
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação)
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO II
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
Nº xxx/2018
Minuta
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Pelo presente instrumento vem o MUNICÍPIO DE FORQUETINHA,
pessoa jurídica de Direito Público com sede na Rua Johann Kremer, 1316, inscrita no
C.N.P.J. sob o nº 04.214.401/0001-03, nesse ato representado pelo Prefeito, Sr. PAULO
JOSÉ GRUNEWALD, doravante denominado simplesmente de COMPRADOR e a pessoa
jurídica
xxxxxxx, com sede na xxxx, xxxxx/RS, inscrita no C.N.P.J. sob o número
xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada
apenas de VENDEDORA, firmar o presente Contrato de Compra e Venda, o que fazem
com base nas informações protocoladas sob nº 609/2018- Pregão Presencial 043/2018 e
nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
2.1- É objeto deste instrumento a aquisição de 01 (um) automóvel NOVO, sedan,
tonalidade na cor branca, com as seguintes características mínimas:
- Zero Kilometro;
- Ano e modelo 2018;
- Motor com potência mínima de 150cv;
- Veículo SUV flex;
- Cambio automático de no mínimo 6 velocidades;
- Direção elétrica progressiva;
- Bagageiro de no mínimo 300L;
- Tanque de combustível de no mínimo 53 litros;
- Central Multimídia com interação total com Smartfones;
- Chave tipo canivete com telecomando de fechamento e abertura;
- Volante com regulagem de altura e de profundidade;
- Rack de Teto;
- Torque de no mínimo 24,0 Kgfm;
- Serviço de rastreamento e localização do veículo;
- Alerta de Movimentação Traseira (em marcha ré)
- Alerta de Ponto Cego Faróis dianteiros tipo projetor
- Luz de condução diurna
- Luz de posição em LED
- Lanternas em LED
- Roda de alumínio aro 18''
- Câmera de Ré
- Chave eletrônica
- Descansa-braço para motorista
- Descansa-braço traseiro com 2 porta-copos
- Easy Entry - Abertura das portas e alarme anti-furto através de sensor de aproximação na
chave
19

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA
- Espelhos retrovisores externos elétricos com aquecimento
- Partida sem chave
- Sensor de estacionamento traseiro
- Tapetes em carpete
- Teto solar elétrico
- Volante de direção com revestimento premium
- Bancos com revestimento premium
- Banco do motorista com regulagem lombar elétrico
- Banco do passageiro dianteiro rebatível
- Airbag
- Emplacado e licenciado em nome do Município de Forquetinha;
2.2 – A CONTRATADA deverá entregar o veículo/equipamento, objeto deste contrato,
neste Município, entre 07:30 e 11:30h e 13:00 e 17:00h, na Prefeitura Municipal de
Forquetinha, situada na Avenida Johann Kremer, 1316, Bairro Centro, com todas as
despesas de frete, revisões.
2.3- O veículo, deverá ser entregue no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias
corridos após a assinatura deste, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas
auxiliares (conforme o caso), deverão ser fornecidos novos e dentro das regulamentações
do Código Nacional do Trânsito e das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, INMETRO e demais, sendo que os itens considerados inadequados, inferior
qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos, e o pagamento de toda a
parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição,
a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso
inicial.
2.3.1- Entende-se por veículo/equipamento ou material inadequado, aquele que
apresentar inferior qualidade, defeito sistemático, sinais de componentes
remanufaturados, arranhões, oxidação, fora das especificações ou diferentes do exigido
ou proposto.
2.4 – É parte integrante deste objeto a garantia técnica do automóvel, pelo período
mínimo de 01 (um) ano, a partir da entrega do mesmo, sem limite de quilometragem.
2.5 – O objeto deste contrato deve ser fornecido pela empresa fabricante ou
representante credenciado da fabricante, comprovando possuir em seu quadro equipe
técnica apta a prestar completa assistência técnica, bem como o fornecimento das peças
necessárias à manutenção dos equipamentos, numa área não superior a 50 km da sede do
Município Licitante.
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2.6- O prazo para a entrega do veículo será de até 30 (trinta) dias contados da data de
envio do empenho pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO:
2.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ xxxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxx), pelos itens descritos na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:
3 . 1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega,
conferência e aceitação do objeto, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.
3.2 - Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de documento que
comprove a regularidade com o FGTS e da prova de regularidade quanto aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União
(DAU), administrados por estes órgãos.
3.3 - As despesas provenientes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
05.01 SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL
10.301.0007.2027 Manutencao da Secretaria de Saúde
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (367)-02
CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES:
4.1 – Além das penalidades previstas na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) e no Edital
Pregão Presencial nº 043/2018, sujeita-se a CONTRATADA às seguintes penalidades:
4.2 - Pela inexecução total ou parcial de contrato, a VENDEDORA sujeita-se, garantida
prévia defesa, às seguintes sanções:
I - advertência:
II - multa na forma prevista no item 5.2.
III - rescisão do contrato;
IV - suspensão do direito de licitar junto ao Município, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município.
4.3 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato
quando a CONTRATADA:
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a) prestar informações inexatas ou causar
embaraços à fiscalização;
b) subcontratar, transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a
terceiros, sem prévia autorização do COMPRADOR;
c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas técnicas,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas
expensas;
d) desatender as determinações da fiscalização:
e) cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais,
por meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo, encargos sociais, ou previdenciários, respondendo ainda pelas multas
aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração cometida, cabendo ao
CONTRATADA o direito de exigir a Folha de Pagamento dos empregados a
qualquer momento;
f) não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços ou não fornecer os
materiais contratados no prazo fixado;
g) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias no
fornecimento dos materiais;
h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o
fornecimento dos materiais;
i) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência,
imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à comprador ou a terceiros,
independente da obrigação da vendedora em reparar os danos causados.
4.4 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a
punir será comunicado por escrito pela fiscalização à CONTRATANTE.
4.5 - As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
4.6 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão
do direito de licitar junto ao CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1 – Este contrato tem seu prazo de vigência fixado em 03 (três) meses, resolvendo-se
com o cumprimento do avençado.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:
6.1 – O contrato poderá ser rescindido:
6.1.1 – Por iniciativa do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou
extrajudicial, se a CONTRATADA:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações aqui estipuladas;
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b) subcontratar, transferir ou ceder a terceiros o objeto desse contrato;
c) demonstrar incapacidade técnica ou má-fé;
6.1.2 – Por acordo entre as partes, atendida a conveniência do COMPRADOR,
mediante termo próprio e restando quitadas todas as obrigações pendentes.
6.2 – Poderá o CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato, independente de
notificação judicial ou extrajudicial, em razão de interesse público devidamente
justificado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 - O objeto será recebido:
a) provisoriamente, por servidor competente quando da entrega dos
bens, para verificação posterior da conformidade do material com as especificações do
Edital;
b) definitivamente, em 15 (quinze) dias contados do recebimento
provisório da totalidade dos materiais, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e conseqüente aceitação.
7.2 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
garantia dos produtos.
7.3 - A fiscalização do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria da
S a ú d e , H a b i t a ç ã o e A s s i s t ê n c i a S o c i a l , através da servidora Maiara Cristine
Born.
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 – A interpretação do presente instrumento fica condicionada ao disposto nas
normas gerais de Direito Público vigentes, principalmente a Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
8.2 – Aplicam-se ao presente contrato, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condições, cláusulas e propostas apresentadas no
processo licitatório – Pregão Presencial 043/2018.
8.3 - Toda e qualquer modificação desse instrumento somente poderá ser realizada
mediante aditamento, desde que observadas às disposições legais pertinentes.
8.4 – A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução do presente contrato, sejam de natureza
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ambiental, trabalhista, civil, criminal, fiscal, previdenciária ou comercial, inexistindo
qualquer solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos ou a
eventuais prejuízos causados a terceiros pelos sócios, empregados ou prepostos da
CONTRATADA.
8.5 - As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado para dirimir qualquer dúvida
sobre a interpretação desse instrumento.
E por estarem assim ajustados, assinam o presente
instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas, para
que se produzam os jurídicos e legais efeitos.
Forquetinha(RS), xx de xxxxxxxx de 2018.

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA
PAULO JOSÉ GRUNEWALD
PREFEITO MUNICIPAL
Testemunha:
CPF.:

NOME DA EMPRESA
REPRESENTANTE
SÓCIO-ADMINISTRADOR
Testemunha:
______________
CPF.: _____________________
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