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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
EDITAL DE CARTA CONVITE N.º 018/2011
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Edital  de  Carta  Convite  para  aquisição  de  medicamentos  
para o Programa DST/AIDS e para o Programa Visão.

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DE ITAQUI no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar  
n.º123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, 
do dia  16 do mês de março do ano de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, situada na Rua Ben-
to Gonçalves, nº 335, Centro, Itaqui/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela 
Portaria n.° 1306/2010 com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para aqui-
sição de medicamentos para o Programa DST/AIDS.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas ou 
não, desde que convidadas pelo Órgão licitador, que o estenderá aos demais cadastrados no Município Ita -
qui, que manifestar sua intenção de participar no prazo de 24 h antes da hora aprazada para o recebimento 
dos envelopes de documentos e proposta.

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de medicamentos em perfeito estado para 
consumo e uso, de acordo com as normas vigentes, com validade mínima de 12 meses, observando os pra-
zos, quantidades de descrições descritos no anexo I.

1.2. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do con-
trato na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Borges do Canto, nº 984, Centro, Itaqui/RS) no horário de ex-
pediente da Secretaria (segunda à sexta das 7 horas às 13 horas). 

1.3. No momento da entrega dos medicamentos, deverão ser incluídos a comprovação da identidade 
e qualidade de cada lote, mediante laudo analítico laboratorial, expedido pela empresa produtora, titular do 
registro no Ministério da Saúde, se esta for licitante, ou pro laboratório da Rede Brasileira de Laboratórios  
Analíticos Certificadores em saúde REBLAS, se a contratada for uma distribuidora ou empresa importado-
ra.

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

2.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de 
Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados 
e identificados, respectivamente, como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE CONVITE N.º 018/2011
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE CONVITE N.º 018/2011
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

3. DA HABILITAÇÃO
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3.1Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Ato constitutivo, declaração de firma individual, estatuto, contrato social ou a última al-
teração contratual devidamente registrada, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores onde conste o objeto so-
cial da empresa o qual deverá ser compatível com o objeto licitado. 

b) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastros Nacional de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso;

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao do-
micílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei, conforme exige o artigo 195, § 3º da Constitui-
ção Federal;

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), con-
forme determina o art. 2º da lei nº. 9.012/95;

g) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação do documento;

h) Balanço patrimonial e demonstrações financeiras contábeis do último exercício social,  
já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços pro-
visórios, comprovando boa situação financeira.

i) declaração, conforme instituída pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende ao dispos-
to no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insa -
lubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de apren-
diz a partir dos 14 anos.

j) declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a  
Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a 
sua participação no presente processo licitatório.

k) alvará de licença sanitária Estadual ou Municipal.

l) comprovação de autorização de funcionamento.

m) os FABRICANTES deverão apresentar  certificado de boas práticas de fabricação e 
controle por linha de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministé-
rio da Saúde, referente a cada um dos produtos ofertados.

n) os FABRICANTES deverão apresentar  certificado de registro de produtos,  emitidos 
pela Secretaria de Vigilância Sanitária, referente a cada um dos produtos ofertados.

o) no caso de produto importado, apresentação do certificado de boas práticas de fabrica -
ção e controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela 
autoridade sanitária brasileira.

p) atestado (s), fornecido (s) por pessoa  (s) jurídica (s) de direito público ou privado, com-
provando a execução de fornecimento similares e compatíveis com o objeto da licitação. 
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3.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Com-
plementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declara-
ção, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste edital.

3.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir res-
trição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas 'c', 'd' e 'e' , do item 
3.1, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que com-
prove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 
do certame.

3.3.1 O prazo de que trata o item 3.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo.

3.3.2 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.3, implicará na decadên-
cia do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 8 deste edital, sendo fa-
cultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assi -
natura do contrato, ou revogar a licitação.

3.4 Os documentos constantes dos itens 3.1, letras “a”,“b”,“f” ,“g” e “H” poderão ser apre-
sentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publica-
ção em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 3.1, letras “b” a “e” , poderão, 
ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua au-
tenticidade pela Administração.

3.4.1 Caso o licitante seja cadastrado na Prefeitura Municipal de Itaqui poderá apresentar apenas 
o CRC e os documento previstos no item 3.1 letras “b”, “c” e “e”.

3.5 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente lici-
tação.

3.6. O envelope n.º 02 deverá conter:

a) Proposta financeira, digitada ou datilografada, com todas as folhas rubricadas e carim-
badas com o CNPJ da empresa e a última folha assinada, contendo o valor unitário e total de cada 
item, a marca do item, o prazo de entrega, a validade da proposta.

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada par a sua en-
trega.

4. DO JULGAMENTO

4.1 Esta licitação é do tipo menor preço por item e o julgamento será realizado pela Comissão Jul-
gadora, levando em consideração o menor preço por item.

4.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

4.3. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital.

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE

5.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 
as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.1.6, deste edital.
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5.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempre-
sa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% 
(dez por cento) à proposta de menor valor.

5.1.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja 
pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, 
poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até en-
tão, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anteri -
or, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 
hipótese do item 2.1.6 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea  
a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propos-
tas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova 
proposta, na forma das alíneas anteriores.

5.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamen-
te de menor valor.

5.4. O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de me-
nor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que  
satisfaça as exigências do item 2.1.6, deste edital).

5.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com 
a convocação prévia de todos os licitantes.

6. DOS RECURSOS

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

7.  DAS PENALIDADES

7.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o 
qual será considerado inexecução parcial do contrato;

7.2 multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 
(um ano);

7.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois anos).

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

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da mercadoria,  
mediante laudo emitido pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato;
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9.2 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula  
a matéria.

10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

10.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea  “d”, da Lei n.°8.666-93, 
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que sufici-
entemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

10.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido re-
ajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro, tendo como indexador o IGP-M .

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguinte do-
tação orçamentária: 

ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 02: Fundo Municipal de Saúde - Próprio

PROJETO/ATIVIDADE 2079: Programa DST/AIDS

CÓDIGO: 3339032000000 – Material para Distribuição Gratuita

REDUZIDO: 1525

ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 02: Fundo Municipal de Saúde - Próprio

PROJETO/ATIVIDADE 2074: Aquisição de Medicamentos/ farmácia

CÓDIGO: 3339032000000 – Material para Distribuição Gratuita

REDUZIDO: 1236

12.  DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2011, ou até a entrega da to-
talidade das mercadorias.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 
local estabelecidos neste edital.

13.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos.

13.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julga-
dora.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso pró-
prio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, 
da Lei n.° 8.666-93).
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13.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários.

13.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I- Objeto II -minuta de contrato; 
III – modelo de proposta, IV- modelo de declaração que não emprega menor (Decreto Federal n.° 4.358-
02); V -Modelo de Declaração de Idoneidade  

Informações serão prestadas aos interessados no horário da 7 h às 13  h, na Prefeitura Mu-
nicipal de Itaqui, no Setor de Licitações da Prefeitura de Itaqui, sita na Rua Bento Gonçalves, n.º 335, Ita-
qui/RS. As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no site da Prefeitura 
Municipal de Itaqui (www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde  mediante o pa-
gamento da importância de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.

Itaqui, 02 de março de 2011.

________________________________________

     Gil Marques Filho

Prefeito Municipal

     Este edital se encontra examinado e aprova-
do por esta Assessoria Jurídica.

      Em ___-___-______.

     ________________________

                Assessor(a) Jurídico(a)       

http://www.itaqui.rs.gov.br/
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ANEXO I -Objeto

Item Descrição Unidade Quantidade

01 Azitromocina 500 mg comp. Cápsula 400

02 Azitromicina 900 mg susp. Oral Frasco 30

03 Amoxilina BD 200 mg susp. Oral Frasco 30

04 Bromoprida 10 mg comp. Cápsula 300

05 Belacodid gotas Frasco 40

06 Budecort spray nasal Frasco 30

07 Caladril loção Frasco 20

08 Ciprofloxacina 500 mg comp. Cápsula 200

09 Ceftriaxona sódica 1 g IM Ampola 50

10 Cetoconazol Creme Tubo 50

11 Ceclor 250 mg susp. Oral Frasco 30

12 Decongex plus xarope 120 ml Frasco 40

13 Decongex plus comprimido em caixa com 20 cápsulas Cápsula 500

14 Deltametrina loção Frasco 30

15 Dermodex creme Tubo 40

16 Dostinex 0,5 mg Cápsula 30

17 Fluconazol 100 mg Cápsula 500

18 Daktarin gel oral Tubo 20

19 Pomada tipo hipoglós Tubo 25

20 Levodropropizina xarope 120 ml Frasco 30

21 Loperamida 2 mg comp. Caixa com 4 cápsula cada Cápsula 200

22 Metronidazol 400 mg comp. Cápsula 300

23 Oceral pomada Tubo 25

24 Pantoprazol 20 mg comp. Cápsula 200

25 Polivitaminas do complexo B caixa com 50 cápsulas Cápsula 5000

26 Sigma Clav BD 400 Frasco 30

27 Tiorfan 100 mg comp. Cápsula 100

28 Vitamina ACD gotas (protovit) Frasco 30

29 Norfloxacino 500 mg com 7 capsulas Cápsula 150

30 Oxiconazol creme 20 gramas Tubo 50

31 Cilodex colírio Frasco 180
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32 Claroft colírio Frasco 80

33 Florat colírio Frasco 50

34 Maxtrol colírio Frasco 80

35 Predmid colírio Frasco 50

36 Tenoxican 20 mg comp. Frasco 80

37 Terramicina Pomada oftálmica tubo Tubo 60

38 Nimesilan 100 mg em caixa com 20 cápsulas Caixa 50

39 Epitezan pomada Tubo 50

40 Dunasol colírio Frasco 40

41 Prexige caixa Caixa 20

42 Lacrima plus colírio Frasco 50

ATENÇÃO: Os medicamentos deverão ter prazo de validade mínimo de 12 meses.



 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

ANEXO II: Minuta de Contrato

CONTRATO N° ____/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a 
empresa _______  tendo como objeto a aquisição medicamentos 
para o Programa DST/AIDS e Programa Visão

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento 
Gonçalves, nº.  335, denominado neste ato como  CONTRATANTE representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito 
no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, residente e do-
miciliado nesta cidade e, do outro lado a empresa ____________________________,  neste ato repre-
sentada por seu ________________, doravante denominada CONTRATADO, tendo em vista a Carta 
Convite nº 018/2011, o  Processos Administrativos nº. 89.439/2011 e 89.210/2011 e a Lei nº 8.666/93, 
perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguin-
tes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes produ-
tos e prestação dos serviços abaixo descrito:

Item Descrição do bem Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

2

1.2. O gestor do contrato será a servidora Eliane Piffero Goulart.

1.3. A entrega dos produtos ocorrerá de acordo com o previsto no item 1.2 do ato convocatório.

Cláusula Segunda: DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o pre-

sente contrato, a importância de R$ ….......

Cláusula Terceira: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da mercado-

ria, mediante laudo emitido pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato;

Cláusula Quarta: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser corrigidos 

desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

Cláusula Quinta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

     ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 02: Fundo Municipal de Saúde - Próprio
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PROJETO/ATIVIDADE 2079: Programa DST/AIDS

CÓDIGO: 3339032000000 – Material para Distribuição Gratuita

REDUZIDO: 1525

ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 02: Fundo Municipal de Saúde - Próprio

PROJETO/ATIVIDADE 2074: Aquisição de Medicamentos/ farmácia

CÓDIGO: 3339032000000 – Material para Distribuição Gratuita

REDUZIDO: 1236

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades previstas no item 7 do ato con-

vocatório.

Cláusula Sétima: DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e 
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licita-
ção, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências,  
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos va-
lores das multas e indenizações a ele devidos;

b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados 
ao CONTRATANTE.

Cláusula Oitava: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução 

total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Nona: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado a Carta Convite nº 018/2011, à proposta do vence-

dor e à Lei n° 8.666/93

Cláusula Décima: DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2011, ou até a entrega da to-
talidade das mercadorias.

Cláusula Décima Primeira: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente contrato.
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, ____ de  ___________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

____________________________________________
                                           CONTRATADA

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
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ANEXO III

Modelo Proposta de Preços

Carta Convite nº 0018/2011

À
Prefeitura de Municipal de Itaqui
A/C: Comissão de Licitações

Prezado Senhor

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ sob 
o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na parti -
cipação da presente concorrência, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convo-
catório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item Descrição Un
.

Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total

− Validade da proposta: 60 dias
− Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem 

como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, 
fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, segu-
ros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que ve-
nham a incidir direta ou indiretamente sobre os materiais, objeto desta licitação.

− Prazo de entrega: 15 dias a contar da assinatura do contrato

Data: _____________________

Assinatura: ________________
Nome do Representante Legal do Proponente: ___________________
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Anexo IV

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Carta Convite  nº 018/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro  para  os  devidos  fins  e  especialmente  para  a  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº 
002/2011,  que a proponente .................................................................  (nome completo),  inscrito  no 
CPF/MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (en-
dereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par-
tir de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, 
estabelecida na Rua/Av. ________________, nº _____, na cidade de ______________, por intermédio 
de seu titular e responsável pela empresa, declara que sua empresa não foi considerada INIDONÊA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 
32 da mesma lei. 

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.


