
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

Rua Padre João Pasa, nº 10 – Fone/Fax: (51) 3745-1001 – Cep: 96.910-000 – Segredo/RS. E-mail: compras@segredors.com.br 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2018 

PROCESSO N.º: 45/2018 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades 

Básicas de Saúde, constante no objeto deste Edital e anexos. 

DATA DA ABERTURA: 01 de Novembro de 2018, ás 14:00 horas 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Segredo – Rua Pe. João Pasa, 10, Centro, Segredo – RS. 

 

1 – PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO, realizará a licitação na modalidade Pregão 

Presencial, em sessão pública, na sala de Reuniões da Prefeitura, localizada à Rua Pe. João Pasa, nº 

10, Centro, Segredo - RS, para contratação de empresa para aquisição de equipamentos 

odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde, conforme descrição constante no objeto deste 

Edital. 

O Pregão será realizado pelo Pregoeiro Diego Fernando Puntel, ajudado por sua Equipe de Apoio, e 

regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações, 

demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto desta licitação a aquisição equipamentos odontológicos para as Unidades 

Básicas de Saúde, conforme descritos no Anexo I. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação todas as empresas ligadas ao ramo pertinente ao objeto 

desta licitação. 

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham 

sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.3 - A participação nesta licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

4 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura 

desta licitação, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Segredo, situada à Rua Pe. João Pasa, 10 Centro, Segredo - RS. 

DATA: 01 de Novembro de 2018 

HORÁRIO:14:00 horas 

 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2018 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
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PROPONENTE ( nome do Proponente)............................................................................ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

PREGÃOPRESENCIAL N.º 20/2018 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE( nome do Proponente)............................................................................ 

 

4.1.2.1 - A documentação exigida neste Edital poderá ser apresentada em qualquer sistema de cópia 

notoriamente autenticada, ou por publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência da 

apresentação dos originais para conferência, quando solicitada pelo Pregoeiro. 

4.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro, no 

local, data e horário definidos neste Edital. 

 

5 – DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente 

munido de documento que o credencie a participar da licitação e a responder pela proponente, 

devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente e 

cópia do estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual. 

5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com 

firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e 

lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes em nome do proponente. 

5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida do 

dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do 

respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual. 

5.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer o modelo previsto no Anexo II. 

 

6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 - A proposta comercial deverá ser datilografada ou impressa, em uma via, em folhas numeradas e 

rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da proponente, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

acarretarem prejuízos aos demais proponentes, ou à Administração, bem como não impedirem a 

exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo previsto no Anexo II, deste Edital. Deverão 

constar ainda:  

6.1.1 - Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone, correio eletrônico da empresa proponente; 

6.1.2 – o Preço unitário e total por item; 

6.1.3 – o Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 

entrega dos envelopes; 

6.1.4 - declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, frete até o destino, instalação e quaisquer outros ônus que porventura possam 

recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 

6.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 

 

7-DA HABILITAÇÃO 

7.1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação abaixo relacionada: 
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7.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de 

seus administradores; 

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

7.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

7.1.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

7.1.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

7.1.8 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal; 

7.1.9 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante 

(modelo Anexo IV); 

7.1.10 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das  

propostas. 

7.1.11 - 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. Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) Art. 03, da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

7.12 - Os documentos provenientes da “Internet” terão sua autenticidade certificada junto aos “sites" 

dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

 

8 - SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 

aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados.  

 

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo com as normas deste Edital. 

8.2.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço ofertado por item e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
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8.2.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no sub-item 

8.2.2, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 

8.3 - LANCES VERBAIS 

8.3.1 - Aos proponentes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances   

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e demais. 

8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão do proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

proponente, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

8.4 – JULGAMENTO 

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO OFERTADO POR ITEM. 

8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.2.1- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.4.2.2 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço 

seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do proponente que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

8.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta. 

8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda às condições do Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto. 

8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições do Edital, o Pregoeiro deverá negociar 

para que seja obtido um melhor preço.  

8.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 

Apoio, e pelos proponentes participantes. 

8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão, o 

Pregoeiro devolverá, aos proponentes, julgados desclassificados, os envelopes “documentação de 

habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

9 -DOS RECURSOS 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para apresentação das razões de recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para 
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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. 

9.2 - O proponente poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais proponentes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

9.3 - A falta de manifestação na sessão e motivada do proponente, importará a decadência do direito 

de apresentar recurso. 

9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 3 (três) dias úteis. 

9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os proponentes via correio eletrônico. 

 

10 -ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao proponente 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito Municipal. 

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos   

procedimentais, o Prefeito Municipal adjudicará o objeto ao Proponente vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

 

11. DO CONTRATO 

11.1 Escolhido o proponente vencedor, com resultado devidamente homologado, este será notificado 

a assinar o Contrato, nos termos da minuta Anexo IV, parte integrante deste Edital, devendo ser 

assinado e devolvido no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento do ofício 

convocatório. 

11.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na habilitação, 

para assinar o Contrato. 

11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os proponentes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o Contrato. 

11.2 - O proponente vencedor, deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a publicação da 

homologação do processo licitatório, apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO - 

Setor de Licitação, localizada na Rua Pe. João Pasa, n° 10, Centro, Segredo - RS, portando a 

composição de preços unitários correspondente ao objeto adjudicado.  

11.3 - O Contrato terá sua vigência de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua assinatura.  

11.4 - O proponente vencedor deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO, por 

ocasião da formalização do Contrato, cópia autenticada e atualizada do Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de Sociedade Anônima, 

documento de eleição de seus Administradores, ou no caso de Empresa Individual, o Registro 

Comercial. 

11.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no 

subitem 11.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 

10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, atualizada monetariamente para a data do 

pagamento, que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. 
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11.6 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato, decorrente desta 

Licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

 

12 – PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO, através de 

transferência bancária, mediante apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devidamente 

conferida(s) e atestada(s) pela unidade responsável; sendo que o atraso na entrega dos documentos de 

cobrança implicará na prorrogação do vencimento proporcionalmente aos dias de atraso. 

12.1.1–A(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) deverá(ão) ser enviada(s) para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SEGREDO, Setor de Licitações, situada Rua Pe. João Pasa, n° 10, Centro, Segredo 

– RS, das 8:00 às 17:00 horas. 

12.1.2 - O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, constando a 

identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Presencial Nº 020/2018).  

12.1.3 – Caso ocorra, a qualquer tempo, anão aceitação dos equipamentos, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela Licitante Vencedora. 

12.1.4 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Licitante 

Vencedora, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da 

data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

12.2 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária: 

 

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde  

Unidade: 03 Fundo Municipal de Saúde – Rec. Federal   

Funcional: 10.301 Atenção Básica  

Programa: 0127 Ações e Serviços Públicos em Saúde Federal  

Projeto/Atividade: 1.295 Aquisição Equipamentos para UBS    

Recurso: 4931 Aquisição de Equipamentos   

Conta: 6139 Equipamentos e Material Permanente  

 

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 – Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar, sempre por 

escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93:  

13.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2 - multa; 

13.1.2.1 - a multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o 

valor. 

13.1.2.2 - o valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) 

do valor do contrato. 

13.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

13.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos. 

13.1.5 – rescisão unilateral do contrato. 
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13.2 - O recolhimento da multa prevista no subitem 13.1.2, deverá ser feito por meio de guia própria, 

à PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO, no prazo de 05 dias úteis a contar da data de sua 

exigibilidade, nos termos do subitem 13.1. 

13.2.1 - A multa a que alude o subitem 13.1.2 não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no instrumento. 

13.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito. 

13.4 – A Administração é competente para aplicar, nos termos da Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de 

setembro de 2001, e da Lei Federal n.º 8.666/93, as penalidades de suspensão temporária e de 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 

13.5 - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega dos Equipamentos e móveis for devidamente justificado pela firma e 

aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 

da obrigação assumida. 

13.6 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa ao Proponente-vencedor, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

13.7 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

13.7.1 - A sanção relativa à suspensão de participar em licitação e de contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

13.7.1.1 - retardarem a execução do Pregão; 

13.7.1.2 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, e; 

13.7.1.3- fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.  

14.2 - As obrigações das partes encontram-se previstas no Anexo IV. 

14.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

14.4 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, 

bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

14.5 - É vedado ao proponente retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão. 

14.6 - É vedado ao proponente vencedor subcontratar total ou parcialmente o fornecimento referente 

ao objeto deste Pregão. 

14.7 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

14.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo. 

14.09 - Os proponentes poderão se dirigir a PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO, situada na 
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Rua Pe. João Pasa, 10, Segredo - RS, para protocolar aos cuidados do Presidente da Comissão de 

licitação, pedidos para quaisquer esclarecimentos técnicos referentes ao objeto licitado. 

14.10 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

licitação serão prestadas pelo Presidente da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL 

SEGREDO, a Rua Pe. João Pasa, 10, Centro, Segredo - RS, no horário de 8:00 às 17:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, ou pelo telefone: (51) 3745 1001. 

 

Segredo, 15 de Outubro de 2018. 

 

___________________________ 

GILMAR HENKER 

 Prefeito Municipal em Exercício   

 

 

 

                                       

   Este edital se encontra 

examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

 

   Em ------/--------/--------. 

 

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

    THALIS VICENTE DAL RI  

                OAB nº 54769 
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ANEXO I - MODELO PLANILHA / PROPOSTA COMERCIAL 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 
Item Especificação Unidade Quant Valor 

unitário 

01 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 
EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR 
Encosto bioarticulado e parafusado  
 Encosto de cabeça biarticulado, facilita o atendimento de cadeirantes e 
crianças. Macio, anatômico, com linhas arredondadas que oferecem mais 
conforto ao paciente, principalmente em sessões longas. 
 Encosto parafusado garante maior durabilidade ao profissional e mais 
conforto ao paciente. 
Unidade auxiliar 
 Sugador Sistema Venturi  
 Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com porta-copos, cuba  
em cerâmica, forma arredondada, removível. Maior biossegurança. 
 Programa de tempo para enchimento automático de copos e  
circulação automática da água da bacia. 
Cadeira 
 Movimentos sincronizados PT/VZ (3 posições de trabalho/volta a zero) 
totalmente automáticos; 
 Assento e encosto com movimentos de subida e descida; 
 Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; 
 Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 
60 cm) e apoio lombar; 
 Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; 
 Sistema pantográfico de elevação; 
 Braços direito e esquerdo (braço direito rebatível - opcional); 
 Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); 
 Encosto de cabeça biarticulado; 
 Exclusiva carenagem; 
 Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura 
com proteção em manta de borracha; 
 Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; 
 Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; 
 Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; 
 Superfícies aparentes com pintura lisa; 
 Transformador de 12V para alimentação do refletor; 
 Relé de partida e fusível de proteção; 
 Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e 
espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; 
 Fusível de proteção de rede (entrada): - 10A (110/127 V) - 5A (220/240 
V); 

Cadeira 
odontológica 

02 18.000,00 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

Rua Padre João Pasa, nº 10 – Fone/Fax: (51) 3745-1001 – Cep: 96.910-000 – Segredo/RS. E-mail: compras@segredors.com.br 

 Fusível de proteção do circuito: 5A. 
 Item opcional: Braço rebatível com movimentação lateral. 
Equipo 
 Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; 
 Braço pneumático, que facilita o trabalho do profissional com movimentos 
precisos, gera menos esforço e maior segurança durante sua utilização; 
 Linhas arredondadas; 
 Sistema de travamento manual; 
 Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento 
pneumático (sistema BAP); 
 Suporte de pontas; 
 Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; 
 Bandeja em aço inox; 
 Terminal para micromotor sem spray; 
 1 Terminal para alta rotação; 
 Seringa tríplice; 
 Mangueiras lisas, leves e flexíveis; 
Mocho  
 Com sistema de elevação a gás pressurizado, que amortece os 
movimentos e permite posicionamento adequado ao profissional. 
Design do equipo 
 Braço Pneumático. Proporciona os movimentos horizontal e vertical, que 
facilitam o trabalho dos cirurgiões-dentistas. 
 Consultório ambidestro. 
Pedal de Comando 
 Otimiza o trabalho dos cirurgiões-dentistas com as funções VZ / PT (volta 
a zero / posição de trabalho) totalmente automáticas.Braço pneumático 
 Facilita o trabalho do profissional com movimentos precisos, gera menor 
esforço e maior segurança durante sua utilização. 
Unidade auxiliar 
 Acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas 
arredondadas (destacável da unidade do corpo). 
 Porta-copos; 
 Abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível 
(proporciona perfeita desinfecção); 
 Ralo separador de detritos; 
 Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes 
ou acoplamentos aparentes); 
 Sugadores Sistema Venturi  
 Suporte de pontas; 
 Separadores de detritos e tela de aço inox; 
 Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; 
 Chassi em aço pintado; 
 Revestimento externo em poliestireno; 
 Suporte da unidade em aço pintado. 
 Item opcional: seringa tríplice 
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Refletor 
 Monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; 
 Cabeçote com puxador incorporado; 
 Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria 
distribuída de maneira uniforme); 
 Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); 
 Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. 
 Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato 
transparente; 
 Braços com linhas arredondadas e pintura lisa; 
 Lâmpada Halógena: 12V x 55W; 
 Fusível de proteção: 6A. 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 
Garantia: 12 meses para o equipamento 06 meses para o estofamento  

02 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS  

APLICAÇÕES: Restaurações diretas e indiretas. Colagem de brackets e 
acessórios ortodônticos. Cimentação e adesivação fotopolimerizáveis. 

TECNOLOGIA: 

Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. 
Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). 

BATERIA REMOVÍVEL: 

A substituição da bateria, quando houver necessidade, é de forma 
simples e rápida, executada pelo próprio operador. Mais de 400 
aplicações de 15 segundos com carga cheia. 

TERMINAL: 

Com luva descartável, não há necessidade de autoclavar, economizando 
tempo. 
Possui giro de 220°, facilitando a posição de uso. 

3 PROGRAMAÇÕES DE USO: 

Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. 
Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, 
permanecendo logo após com sua potência máxima. 
Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 
segundo. 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: 

Display digital. 
Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. 
Comandos de programação na própria caneta. 
Corpo confeccionado em ABS injetado. 
Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da 
bateria.A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de 
carga da bateria. 
Tempo de uso contínuo com carga total – 120 minutos. 
Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. 
Bivolt automático 90/240V. 

Fotopolimeriz
ador 

02 850,00 
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Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem 
utilização. 

Comprimento sem a ponteira:19,5 cm Alimentação:Bivolt automático 90 
– 240 VFreqüência:50/60 HzPeso da peça de mão:0,18 KgPeso 
Bruto:0,95 KgComprimento de onda:420 à 480 nmEmissor de luz:Led 
(light emiting diode)Bateria:3,7 – 1400 mAhPotência de luz:1250 mW/cm² 
 

03 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR DIGITAL 
Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança 
elétrica. 
 Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento 
que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais 
simples e rápida. 
Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam 
a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando 
um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência 
mínima de 4200 oscilações por minuto. 
Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, 
temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, 
realizando movimento elíptico. 
 Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita 
maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo 
selecionado e períodos precisos de trituração. 
 Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o 
funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. 
 Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor 
branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de 
favorecer a limpeza e desinfecção. 
Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA. 
 Consumo: 270VA. 
 Frequência: 60 Hz 
 Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. 
 Oscilações por Minuto: 4200. 
 Acessórios que acompanham o produto: 
 Suporte das Garras.  Tampa Acrílica. Porta Fusível.  Peso: 3,6 kg. 
 Garantia: 1 ano. 

close 

Amalgamador 02 825,00 

04 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS 
 Capacidade de 21 litros 
 Tanque e bandejas em aço inox, o que oferece longa durabilidade e 
resistência à constante variação de temperatura 
 Possui 11 sistemas de segurança, o que atende aos padrões 
internacionais 
 Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de display 
de cristal liquido 
Sistemas de segurança: 
 Sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura 
 Tecla de emergência 
 Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização 
 Termostato• Válvulas de sobre-pressão 
 Válvula solenóide 
 Válvula de sub-pressão anti-vácuo 
 Anel de silicone para vedação da porta 
 Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da 

Autoclave 02 3.800,00 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

Rua Padre João Pasa, nº 10 – Fone/Fax: (51) 3745-1001 – Cep: 96.910-000 – Segredo/RS. E-mail: compras@segredors.com.br 

porta 
 Conjunto de fusíveis elétricos 
 Pés de borracha antideslizantes 
Especificações adicionais: 
 Desaeração automática 
 Despressurização automática 
 Secagem extra 
 Potência de 1600 W 
 Voltagem 220 ac 
 Temperatura(durante o ciclo da esterilização)programável de 121°C ou 
134°C 
 Tempo total de esterilização de 6 a 30 minutos 
 Acessórios: 03 bandejas em aço inox, 01 suporte para bandejas, 
fusíveis, abraçadeira e copo de medida d’água. 
 Dimensão da câmara: Diâmetro 25 cm x Profundidade 43,5 cm 
 Medidas Externas: Largura 38 cm x Altura 39,5 cm x Profundidade 61 
cm 
 Peso líquido: 30kg  Cor: branca 

05 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 
 Deslocamento de ar: 300 l/min – 11 pcm 
 Voltagem: 200/240v – 60Hz 
 Pressão máxima: 8 bar/120 psi 
 Capacidade do tanque: 65 litros 
 Motor de 2 x 1,14 HP (1700W) 
 Dreno do reservatório de ar manual 
 Dimensões (CxLxA): 850 x 360 x 640 mm 
 Compressor com 02 motores e 02 pistões cada 
 Cor: branco Peso: 50 kg Isento de óleo 

Compressor 02 2.200,00 

 

Prazo de entrega: 30 dias  

Prazo validade proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo pagamento: 10 dias após entrega da nota fiscal. 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,  

Frete, instalação e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP:  

FONE: 

FAX: 

E-MAIL: 

CNPJ nº  

DATA: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

CARGO NA EMPRESA: 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

Carimbo CNPJ: 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) 

_________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º ______________________, inscrito no CPF sob o nº. 

_____________________, como representante da 

empresa________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº.__________________, para participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Segredo, na modalidade Pregão Presencial nº. 20/2018, na qualidade de representante legal, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta 

comercial, efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em nome da empresa, requerer vista de 

documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo 

daremos por firme e valioso. 

Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, nos 

termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, sob pena de responsabilização 

nos termos da Lei. 

 

____________________________, ____ de _______________ de 2018. 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

Nome legível: _______________________________ 

Cargo: _____________________________________ 

                                      Carimbo CNPJ: 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº. inscrito no 

CPF sob o nº. ............................................, DECLARA, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 

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

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

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

(data) 

 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO IV – MINUTA CONTATUAL 

Contrato Nº. ______/2018 

Pregão Presencial Nº 20/2018 

 

PREÂMBULO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SEGREDO, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, de ora 

em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa __________________________, 

CNPJ n.º ____________, com sede na _______________________, n.º ________, , representada na 

forma de seu estatuto social pelo Sr.(a.) _________________, R.G. nº __________, na qualidade de 

vencedora do Pregão Presencial n.º 20/2018, nos termos Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos Odontológicos para as 

Unidades Básicas de Saúde. 

 

1.2 - Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes documentos: a) Edital e seus respectivos Anexos; e b) a proposta de ___ de _________ de 

2018, apresentada pelo contratado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

2.1 – O recebimento dos Equipamentos e móveis ficarão condicionados à conferência da adequação e 

qualidade entregue, por pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e o atendimento as condições, 

características, preço unitário e quantidade constantes da proposta, deste contrato e da 

requisição/autorização fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA 

3.1 - O Contrato terá sua vigência de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua assinatura.  

3.2 – O prazo de entrega dos Equipamentos objeto deste contrato será de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data da entrega, ao Contratado, da “AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO/REQUISIÇÃO”, expedida pela Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Segredo em até 10 (dez) 

dias corridos, contados da data de apresentação da nota fiscal, desde que devidamente atestado por 

órgão municipal competente a execução e qualidade dos serviços executados e medidos e/ou entrega 

do objeto requisitado. 

4.2 – O valor total do contrato é de R$ .......... (...............................).  

4.3 – As despesas com execução deste contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde  

Unidade: 03 Fundo Municipal de Saúde – Rec. Federal   

Funcional: 10.301 Atenção Básica  



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

Rua Padre João Pasa, nº 10 – Fone/Fax: (51) 3745-1001 – Cep: 96.910-000 – Segredo/RS. E-mail: compras@segredors.com.br 

Programa: 0127 Ações e Serviços Públicos em Saúde Federal  

Projeto/Atividade: 1.295 Aquisição Equipamentos para UBS    

Recurso: 4931 Aquisição de Equipamentos   

Conta: 6139 Equipamentos e Material Permanente  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

5.1 – O contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.  

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - A Comissão de Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

7.1 De conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução deste 

Contrato sujeitará o CONTRATADO, a juízo da Administração, a multa de até 10% (dez por cento) 

do valor do Contrato, até 30 dias, após este prazo será cobrado juros de 1% (um por cento) ao mês. 

7.2 Nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o 

CONTRATANTE poderá aplicar ao contratado, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de 

até 10% (dez por cento) do valor do Contrato; c) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; d) 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

7.3 De acordo com o artigo 88, da Lei nº. 8.666/93 serão aplicadas as sanções previstas no parágrafo 

1º, letra “c” e “d” desta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que em razão dos Contratos 

regidos por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, 

por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; b) tenham praticado atos 

ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; c) demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

7.4 Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado na primeira parcela de 

pagamento a que o contratado vier a fazer jus, calculada com base nos índices estabelecidos para os 

débitos fiscais e de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, calculados sobre o valor. 

7.5 Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, desta cláusula, caberá recurso no 

prazo de 05(cinco) dias úteis de intimação do ato ao Prefeito Municipal. 

7.6 No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d”, caberá pedido de reconsideração 

ao Prefeito Municipal, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

7.7 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte do contratado, 

assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de 

ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto 

na Cláusula Quinta. 

7.8 Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, nos seguintes casos: 

 a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; b) a lentidão do seu 

cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviços nos 
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prazos estipulados; 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 subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão , 

cisão ou incorporação , que afetem a boa execução do presente Contrato; f) o desatendimento das 

determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste 

Contrato, assim como a de seus superiores; g) cometimento reiterado de faltas na execução do 

contrato, anotadas na forma do §2º da Cláusula Quarta deste Contrato; h) decretação de falência ou 

instauração de insolvência civil; i) dissolução de Sociedade; j) alteração social e a modificação da 

finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste 

Contrato; l) protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a 

insolvência do contratado; m) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 

conhecimento Público; n) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste Contrato. 

7.9 Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para 

a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

7.10 De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com 

base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este 

ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a : a) 

devolução de garantia; b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; c) 

pagamento do custo de desmobilização. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Sobradinho - RS, para solucionar quaisquer dúvidas quanto à 

execução do presente contrato e que não possa ser resolvida por comum acordo entre as partes. 

8.2 - E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Segredo - RS, ... de .... de 2018. 

 

 


