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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Comissão Permanente de Licitação 
PORTO ALEGRE (RS). 
 

Ref.: Processo Pregão Presencial nº 01/2013 
 
 
 
 
Senhores, 

 

 

 

A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, com sede no endereço da 
_______________________________________________, por meio de seu 
representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de 
Identidade nº __________________, CPF nº ____________________, 

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. Por ser 
verdade assina a presente. 
. 

 

 
Porto Alegre, ___ de _________de 2013. 

 
 
 
 

Ass.______________________________ 

Identificação do Proponente (Representante Legal) 
 

 
 
Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 
 
 

Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Comissão Permanente de Licitação 
PORTO ALEGRE (RS). 
 

Ref.: Processo Pregão Presencial nº 01/2013 

 
 

 
Senhores, 

 

 

 
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, por meio de seu representante legal, Sr. 
(a)_________________, portador da Cédula de Identidade nº 

__________________, CPF nº ____________________, DECLARA, para fins 

do disposto na Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 
 

 

 
Porto Alegre, ___ de _________de 2013. 

 
 
 

__________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade 

 

Ass.______________________________ 

Identificação do Proponente (Representante Legal) 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA A SER APRESENTADA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 
 
 

Nome da Empresa: _____________________________________ 

 

Nº CNPJ ______________________________________________ 

 

 Valor Unitário de 

01 Lâmina ou 4 

páginas 

(Limite = R$ 

0,1160) 

Valor Global por edição para 

23.500 exemplares de 8 

Lâminas cada ou 32 páginas  

1ª a 5ª 

EDIÇÃO 

R$ R$ 

 

DECLARAMOS que os preços ofertados computam todos os 

tributos, impostos, taxas, e despesas sobre a execução do 

contrato, não sendo devido nenhum acréscimo pelo CRO/RS, e 

que manteremos o valor unitário da Lâmina se houver 

acréscimo de até quatro Lâminas de quatro páginas cada por 

edição e, ainda, que aceitamos acréscimos e supressões de 

25% sobre o número de edições contratadas mantido o valor 

unitário proposto.  

 

 

 

Ass._______________________________________ 

  Identificação do Proponente (Representante Legal) 
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ANEXO V – TERMO DE ENTREGA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 
 

Declaro ter recebido cópia do Edital de Pregão Presencial nº 01/2013 e 
respectivos anexos. 

 
 

NOME DA EMPRESA:  
 
________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:  
 
________________________________________________________ 
 
TELEFONE:  
 
_______________________________________________ 
 
E-MAIL:  
 
___________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO RECEBEDOR: 
 
 ________________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR:  
 
_____________________________________ 
 
DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/2013. 
 
CARIMBO DO CNPJ: 
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Prezados (as) Senhores (as): 
 
 
 
Visando eventual necessidade de comunicação direta com os interessados em 
participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do 
Termo de Recebimento de Edital pela Internet, para o fax (51) 3331.2218 ou e-
mail: compras@crors.org.br  
O não envio dos dados solicitados, eximirá o CRO/RS de responsabilidade de 
comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a 
data da sessão de abertura, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de 
regência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou jornal de grande 
circulação. 
 
O Pregoeiro. 
 
 
 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013. 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de digitalização de documentos, 
com utilização de mão-de-obra qualificada e própria, equipamentos e software, 
a serem executados conforme descrição técnica contida no anexo I. 
 
NOME EMPRESARIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 
TELEFONE:    FAX:   E-MAIL: 
CNPJ: 
Recebemos do CRO/RS, nesta data, cópia do Edital da Licitação acima 
descrita. 
 
 
___________________,_____de ______________de 2013. 
 
 
________________________________________________ 
NOME E/OU ASSINATURA NO CASO DE ENVIO POR FAX 
 

 

mailto:compras@crors.org.br
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Anexo VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Comissão Permanente de Licitação 
PORTO ALEGRE (RS). 
 

Ref.: Processo Pregão Presencial nº 01/2013 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no 
CNPJ Nº ........, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa (Razão Social da Empresa) é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado 
pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. 
A participação implica também no reconhecimento de não estar incluso em 
nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º da Lei Complementar 
123/2006.  
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

Porto Alegre/RS, em ....... de ............... de 2013 
 
 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade 
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ANEXO VII – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
CONTRATADA: _________________________, empresa com sede na Rua 
_______, nº ____, na cidade de _____________/RS, Cep ____________, inscrita no 
CNPJ sob nº _________________, neste ato representada por _________, Sr(a). 
___________________, ____________, inscrito no CPF sob nº ________________, 
residente e domiciliado na cidade de _________________, Cep ____________,  
 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO SUL, CRO/RS, autarquia federal de fiscalização do exercício profissional, criada 
pela Lei 4324, de 14 de abril de 1964, com sede na Rua Vasco da Gama, 723, bairro 
Rio Branco, Porto Alegre/RS, e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 93012987/0001-45, 
neste ato representada por seu Presidente Flávio Borella. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
A presente contratação é feita com a empresa vencedora da licitação, pregão 
01/2013, aplicando-se as disposições da referida legislação, Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93, naquilo em que o presente contrato 
for omisso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços 
gráficos com arte inclusa, visando a confecção de 05 (cinco) edições do Informativo 
CRO/RS Notícias, duas para circular no primeiro semestre do ano de 2013, e outras 
três para circular no segundo semestre do ano de 2013, conforme descrição técnica 
constante em “Especificações” no termo de referência – anexo I do edital, pregão 
presencial 01/2013. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA, no exercício de suas funções, se 
obriga a cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência – anexo I do 
edital, pregão presencial 01/2013.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
O presente contrato vigerá até que as partes cumpram com todas as obrigações 
reciprocamente contratadas, conforme estipulação constante no termo de referência 
e do edital. 
O marco inicial é a data de assinatura do presente termo, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo por manifestação por escrito de uma das partes com antecedência 
mínima de sessenta dias. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ ____ 
(________________________) por lâmina, sendo o valor global para os 23.500 
exemplares de 8 lâminas cada (ou 32 páginas) equivalente a R$ ____ 
(________________________). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado pela contratante através de 
nota de empenho, em até 5 dias da data do protocolo da Nota Fiscal respectiva na 
Tesouraria do CRO/RS por parte da contratada. A partir da aprovação pelo CRO/RS 
do serviço impresso (conforme anexo I do edital), poderá a empresa protocolar a 
Nota Fiscal da respectiva edição na Tesouraria do CRO/RS, acompanhada de 
declaração de optante ou não pelo simples, indicando a edição a que se refere e o 
número de lâminas contratadas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
São responsabilidades das partes: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é responsável nos seguintes termos: 
a) pela execução correta e completa do objeto deste contrato e disposições 
constantes no Termo de referência, anexo I do edital, pregão presencial 01/2013; 
b) submeter-se às disposições legais em vigor; 
c) pela mão-de-obra que empregar na execução; 
d) pelos encargos sociais, trabalhistas, tributários, previdenciários e outros que 
incidam ou venham a incidir em decorrência do presente contrato; 
e) reconhecer os direitos do CRO/RS, em caso de rescisão administrativa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE é responsável pelo pagamento nos 
prazos e condições ajustadas, à CONTRATADA, nos termos da Cláusula Quinta, 
parágrafo primeiro do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
O presente contrato poderá ser rescindido, na forma prevista nos artigos 77 a 79 da 
Lei 8.666/93 por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência ou, 
mediante acordo firmado entre as partes. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CRO/RS poderá 
aplicar à empresa a ser contratada a sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002 e artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.  
O atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas sujeitará a 
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo, sobre o valor de nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitados os 
limites da lei civil e sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e 
na legislação inicialmente citada.  
Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas ao CRO/RS até cinco dias úteis 
contados do recebimento da respectiva guia de pagamento, podendo, ainda, ser 
descontadas de qualquer fatura ou crédito existente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
A despesa do presente contrato correrá pela seguinte rubrica: 
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010. 
 
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 
Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial no prazo legal, 
conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO 
Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual o Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL N. 01/2013 e seus Anexos, a Proposta elaborada pela empresa 
Contratada, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente 
de transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes elegem o Foro da Justiça Federal de Porto Alegre para dirimir eventuais 
dúvidas suscitadas acerca deste contrato. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento 
particular de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas instrumentais, abaixo assinadas. 
 
 
 
Porto Alegre, ____de janeiro de 2013. 
 

 
 

___________________________________________ 
CONTRATADA: 
CNPJ: 
 
 
___________________________________________ 
CONTRATANTE: CRO/RS                                                                     
 
 
 
1)Testemunha: __________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
2)Testemunha: ___________________________________ 
Nome: 
CPF: 


