
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

MAÇAMBARÁ - RS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 
Telefone: (55) 3435 - 2100 

E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

O MUNICÍPO DE MAÇAMBARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº 
01.610.568/0001-97, sito à Rua Otávio Silveira, nº 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste 
ato representado pela Prefeita, ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, inscrita no CPF 
sob o nº 635.915.530-34 e no RG nº 1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR EPP, 
estabelecida à EST BR 472 Km 79, S/N, Itaqui/RS, CEP 97650-000 inscrita no CNPJ sob o nº 
10.583.148/0001-50, pelo seu representante legal infra-assinado, ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI 
JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 737.975.530-72 e RG nº 6028515762, residente e 
domiciliado à Rua Rodrigues Lima, Nº 376, Bairro Centro, Itaqui/RS doravante denominada  FONECEDORA, 
nos termos do art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Municipais nº 90 e 91, ambos de 2006, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e, tendo em vista o Processo 
Administrativo nº 376/2017 e considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, para 
REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de CESTAS BÁSICAS, firmam a presente Ata de Registro 
de Preços nas condições que seguem. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços de CESTAS BÁSICAS para futuras aquisições 
pelo Departamento Municipal de Assistência Social, conforme descrição abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇAO UNIDADE 
QUANTIDADE 

MÍNIMA 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CESTA BÁSICA, contendo: 
- 5kg de farinha de trigo especial sem 
fermento, com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e de validade 
e número do lote, com validade mínima 
de 06 (seis) meses 
Marca: PORTENHA 
- 5kg de açúcar tipo cristal, isento de 
mofo, de odores estranhos e de 
substâncias nocivas, com validade 
mínima de 06 (seis) meses 
Marca: TOPÇUCAR 
- 5kg de arroz tipo 1, longo fino, de 
procedência nacional, isento de mofo, de 
odores estranhos e de substâncias 
nocivas, com validade mínima de 06 
(seis) meses 
Marca: SÃO MARTINHO 
- 2kg de feijão preto tipo 1, com validade 
mínima de 06 (seis) meses 
Marca: ONDÃO 
- 1 kg de massa com ovos, tipo parafuso, 
com validade mínima de 06 (seis) meses 
Marca: BELLA DICA 
- 01 embalagem de 900ml de óleo de 
soja, com validade mínima de 06 (seis) 
meses 
Marca: LEVE 

Embalada em 
sacola 

transparente 
500 800 R$ 60,00 
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
1.3. A empresa vencedora deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, 
portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para remessa do produto. 
1.4. O prazo de validade dos produtos será de, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da data da efetiva 
entrega dos produtos na sede do Município. 
1.5. As cestas básicas deverão ser transportadas em veículos fechados e apropriados para o transporte 
destas. Os produtos deverão ser adequadamente acondicionados de modo que haja a completa preservação 
dos mesmos e a sua segurança durante o transporte. 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
2.2. Nos casos previstos no art. 15, § 4º, da Lei 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços, o Município de Maçambará/RS não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, 
dos produtos objeto da mesma, podendo se utilizar para tanto de outros meios, desde que permitidos em lei, 
sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa DETENTORA DA ATA. 
2.3. Considerando o prazo de validade da ata de registro de preço, é vedado qualquer reajustamento de 
preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data da apresentação 
da proposta. 
2.4. O índice para reajuste, após 12 (doze) meses, será o IGPM. 
2.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração de preços, comprovadamente, 
praticados no mercado, com finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega das mercadorias acompanhadas da 
respectiva nota fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e 
conferencia das mercadorias. 
3.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e INSS, relativas aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
3.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA 
4.1. O prazo para a entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias após a solicitação do Departamento 
Municipal de Assistência Social, sem custo adicional ao Município, na Rua Otávio Silveira, nº 306, Centro, 
Maçambará/RS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. 
4.2. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA 
ATA pela perfeita execução do seu objeto, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o 
produto fornecido se, a qualquer tempo, se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
4.3. Nos casos de a DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas 
no ato convocatório, ou conforme a marca da proposta apresentada pela empresa, ou se negar a fazer a 
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substituição dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado 
do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
4.4. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as 
correções e/ou substituições necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital. 
4.5. A nota fiscal/fatura, obrigatoriamente, deverá ser entregue junto com o seu objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 – DO MUNICÍPIO 
5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto da Ata, conforme ajuste representado pela 
Nota de Empenho; 
5.1.2. Aplicar à detentora da ata penalidades ou sanções quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à detentora da ata toda e qualquer informação por esta solicitada e necessária a perfeita 
execução do empenho; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da ata, no prazo estipulado, após a entrega da nota fiscal/fatura ao 
setor competente; 
5.1.5. Notificar, por escrito, a detentora da ata da aplicação de qualquer sanção. 
 
5.2. – DA DETENTORA DA ATA 
5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 
5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
fornecidos; 
5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 
5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
5.2.5. Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 
6.1. As aquisições da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela retirada da nota de 
empenho pela detentora. 
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior ao 
seu vencimento. 
6.3. Toda a aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser 
feita através de Nota de Empenho. 
6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia que, 
necessariamente, a acompanhará, a data e a hora em que tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu o recebimento. 
6.5. A cópia da nota de empenho referida no item anterior, deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao 
processo de administração da ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratado, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação; 
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b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência 
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
atualizado do contrato 
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
01 (um) ano e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do contrato; 
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
7.4. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições de 
habilitação, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
7.5. Constituem motivos para a rescisão contratual todos os elencados no art. 78, da Lei 8.666/93. 
7.6. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, conforme art. 77, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1., da Cláusula Segunda, da presente Ata e, 
em atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29.06.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida 
Provisória nº 1488-16, de 02.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de 
prelos, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das 
propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 004/2017, o qual integra a presente Ata 
de Registro de Preços, observadas as disposições dos Decretos Municipais 90/2006 e 91/2006. 
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência, praticada no mercado, com finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro do 
contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração quando: 
9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério 
da Administração, observada a legislação em vigor; 
9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de registro de 
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 
9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora da Ata 
não acatar a revisão dos mesmos; 
9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
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9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada pela 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, XIII a XVI, da Lei 8.666/93; 
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação serão suportadas pela dotação 
orçamentária informada no momento da contratação pela Secretaria da Saúde, pois a ela está vinculado o 
Departamento de Assistência Social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
11.1. A aquisição do objeto da presente Ata será autorizada pelo ordenador da despesa, sendo obrigatório 
informar ao Setor de Licitações os quantitativos de cada aquisição para a elaboração do contrato 
simplificado de fornecimento. 
11.1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão, 
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem ela delegar competência para tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES 
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, 
serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 004/2017 e a proposta da empresa ANGELO 
CELESTINO FLAIN PETRINI JÚNIOR EPP, detentora das melhores ofertas dos itens descritos na Cláusula 
Primeira. 
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e pelos Decretos Municipais 90 e 91, 
ambos de 2006, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 
aplicar-se-ão, os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como único competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços. 
 
E, por haverem assim pactuado, assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma este instrumento, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ 
Adriane Bortolaso Schramm 

Prefeita 
 
 
 

ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR 
CNPJ: 10.583.148/0001-50 
Empresa Detentora da Ata 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO SIMPLIFICADO 
 

Contrato nº _____/2017 - Contrato Simplificado de Fornecimento 
 
 
O Município de Maçambará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob no 
01.610.568/0001-97, neste ato representado pela Sra. Prefeita, Adriane Bortolaso Schramm, brasileira, 
maior, divorciada, inscrita no CPF sob nº 635.915.530-34 e portadora da Carteira de Identidade nº 
1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, pelo presente instrumento contrata com o fornecedor 
adiante qualificado, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital (e 
seus anexos) do Pregão Presencial nº 004/2017, Processo Administrativo nº 00376/2017, Ata de 
Registro de Preços nº ____/2017 (válida até ____) referente a futuras aquisições parceladas de cestas 
básicas para o Departamento Municipal da Assistência Social, realizadas conforme a legislação municipal e 
normas gerais da Lei nº 8.666/93 ao final informadas, comprometendo-se as partes pelas obrigações de 
fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que serve de instrumento contratual para os fins 
de lei, como segue: 
 
Referência: Memorando n° __/____ da Secretaria Municipal de ___________________ 
Empresa: __________________________, estabelecida na Rua__________________, CNPJ 
Nº________________ 
 
1. OBJETO: Aquisição de cesta básica, conforme descrição e divisões abaixo: 
 
ITEM PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

CESTA BÁSICA, contendo: 
- 5kg de farinha de trigo especial sem fermento, com 
dados de identificação do produto, data de 
fabricação e de validade e número do lote, com 
validade mínima de 06 (seis) meses 
Marca: ___________ 
- 5kg de açúcar tipo cristal, isento de mofo, de 
odores estranhos e de substâncias nocivas, com 
validade mínima de 06 (seis) meses 
Marca: ___________ 
- 5kg de arroz tipo 1, longo fino, de procedência 
nacional, isento de mofo, de odores estranhos e de 
substâncias nocivas, com validade mínima de 06 
(seis) meses 
Marca: ___________ 
- 2kg de feijão preto tipo 1, com validade mínima de 
06 (seis) meses 
Marca: ___________ 
- 1 kg de massa com ovos, tipo parafuso, com 
validade mínima de 06 (seis) meses 
Marca: ___________ 
- 01 embalagem de 900ml de óleo de soja, com 
validade mínima de 06 (seis) meses 
Marca: ___________ 
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1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato serão exercidos pelos servidores aqui 
elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: 
Gestor(a): 
Fiscal: 
Suplente: 

 
2.PRAZO DE ENTREGA: O prazo para a entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias após a solicitação 
do Departamento Municipal de Assistência Social, sem custo adicional ao Município, na Rua Otávio Silveira, 
nº 306, Centro, Maçambará/RS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. 

 
3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento 
dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de R$__________________ 
3.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega das mercadorias acompanhadas da 
respectiva nota fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e 
conferencia das mercadorias. 
3.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e INSS, relativas aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
3.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
4. RECURSO FINANECEIRO: As despesas do presente contrato correrão a conta do seguinte recurso 
financeiro: 
XXXXX 
 
5. DA VINCULAÇÃO. O presente contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2017, aos termos da 
Ata de Registro de Preços nº ___/2017, a empresa detentora de melhor proposta acima mencionada, a Lei 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 90/2006 e a Lei 8666/93. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital 
de licitação e seus anexos, acima indicado, bem como a ata de julgamento correspondente, que explicitam 
as demais condições deste fornecimento, processado na forma do inciso II, do Art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
com as quais o Fornecedor/Contratado, que cuja assinatura consta na Ata de Registro de Preços já citada, 
se obriga, sob as penas da lei. 
 
E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
elegendo o Foro do Itaqui, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões dele 
decorrentes. 
 
 

Maçambará/RS, ____ de _____________ de 2017. 

 

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ 
Adriane Bortolso Schramm 

Prefeita 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

MAÇAMBARÁ - RS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 
Telefone: (55) 3435 - 2100 

E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 
A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 
__________________, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ, DECLARA: 
 
- que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital; e  
 
- que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

   Maçambará,............ de .............................  de ............. .  

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

MAÇAMBARÁ - RS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 
Telefone: (55) 3435 - 2100 

E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

ANEXO VII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
Através do presente, credenciamos o (a) Senhor (a) __________, portador (a) da cédula de identidade nº. 
__________ e do CPF nº. __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de __________, 
na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. 004/2017, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ 
nº. __________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
 
                                                                                                                  Local e data.  
 
 
 
                                                
                                        

_________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


