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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 

  

O Prefeito Municipal de Estação, Geverson Zimmermann, no uso de suas atribuições legais, 

torna público para conhecimento dos interessados, que procederá CHAMAMENTO PÚBLICO, 

destinado ao CREDENCIAMENTO de Instituições/Clínicas Veterinárias interessadas em firmar 

contrato com a Administração Pública Municipal, termo de colaboração para execução das 

atividades voltadas a Proteção Animal, mediante solicitação/encaminhamento da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nas condições deste edital e anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. É objeto deste Chamamento Público o CREDENCIAMENTO instituições regularmente 

constituídas, interessadas em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de 

Colaboração para a execução de atividades de resgate, recolhimento e acolhimento de 

animais de pequeno, médio e grande porte, vítimas de maus-tratos e de acidentes, contendo 

atendimento veterinário 24 horas, mediante solicitação/encaminhamento da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente. 

1.2. O Termo de Colaboração será firmado em consonância com a Lei Municipal Nº 1.600 de 09 de 

novembro de 2021 e estabelecerá obrigações recíprocas para a execução das atividades ofertadas 

que visam promover o direito dos animais, inibindo maus-tratos e abandono, bem como promover 

ações visando adoção e ou leilão. 

 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

2.1. Os interessados em prestar os serviços acima descritos deverão apresentar termo de 

colaboração, acompanhado dos documentos abaixo descritos ao Setor de Licitações. 

 

2.1.1. PESSOA JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 

contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

administração, registrados e publicados;  

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

d) Prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em dívida ativa da União, 

inclusive em relação às contribuições previdenciárias, apresentando a Certidão Negativa de 

Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

e) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual; 
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f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto à dívida ativa 

Municipal), sendo: 

1) do domicílio da sede do licitante; e 

2) Da sede do Município (Estação). A falta desta Certidão acarretará a 

desclassificação do proponente. A Certidão pode ser obtida através do link a seguir: 

http://sistema.pmestacao.com.br:8090/sys530/publico/certidoes/negativa-debitos.xhtml. 

g) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 

12.440/2011);  

i) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, no caso de sociedade 

empresária, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

j) Comprovação de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do RS, 

acompanhada da certidão de regularidade funcional do estabelecimento junto ao referido 

Conselho; 

k) Atestado de Regularidade de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária; 

l) Alvará de licença; 

m) Termo de Colaboração devidamente preenchido conforme modelo Anexo II; 

n) Declaração de acordo com as determinações da Lei Federal nº 8.666/93 conforme modelo 

Anexo III. 

 

2.1. Os interessados poderão solicitar credenciamento, a qualquer tempo, desde que 

cumpridos todos os requisitos e que esteja vigente o presente edital de chamamento. 

2.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou 

por servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em 

meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade 

condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 

2.3. No ato da entrega da documentação o interessado receberá protocolo atestando o recebimento 

do envelope. O referido protocolo não certificará que a documentação está completa e condizente 

com os preceitos estabelecidos neste Edital, ficando condicionada a efetiva análise pela Comissão. 

2.4. Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação, indicados, em envelope 

com o nome do proponente, no qual deverá externamente conter a indicação de que se trata dos 

documentos de habilitação do Edital de Credenciamento Público n° 002/2022, para o que se sugere 

a seguinte inscrição: 

http://sistema.pmestacao.com.br:8090/sys530/publico/certidoes/negativa-debitos.xhtml
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Ao  

Município de Estação/RS 

Credenciamento N. º 002/2022 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ESPECIALIDADE 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ/CPF: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

 

3. JULGAMENTO 

3.1. Recebidos os envelopes de documentos, a Comissão de Licitações nomeada, fará a apreciação 

da documentação e encaminhará a Secretaria solicitante para análise e diligências necessárias, 

num prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da documentação. 

3.2. A Comissão decidirá sobre a habilitação do proponente ao credenciamento, considerando-se 

automaticamente inabilitado aquele que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos, 

que poderá recorrer administrativamente num prazo de até 5 (cinco) dias úteis após tomar ciência 

da decisão. 

3.3. É facultado à Comissão solicitar esclarecimentos e dados técnicos subsidiários da 

documentação ao proponente, se assim julgar conveniente, e aceitá-los a seu exclusivo critério. 

3.4. Serão consideradas habilitadas às empresas que atenderem todos os itens exigidos neste 

Edital. 

3.5. Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, celebrar Termo de Cooperação. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Manter os animais, abrigados 24 horas por dia, de acordo com a capacidade instalada da 

INSTITUIÇÃO, observando o recebimento dos animais encaminhados pelo departamento 

competente. 

4.2. Encaminhar, a cada mês, relatório de execução física, contendo lista atualizada dos animais 

mantidos na INSTITUIÇÃO, número de animais recebidos pelo departamento solicitante, número de 

doações realizadas (em cada evento ou na própria entidade), número de mortes/eutanásias, 

número de animais doentes e/ou em tratamento, bem como os quantitativos dos procedimentos 

realizados e outras informações que forem consideradas importantes/relevantes; 

4.3. Encaminhar para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, entre os dias 20 a 25 de cada 

mês o Relatório de Diárias bem como ficha individual de cada animal, que deverá conter todos os 
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procedimentos realizados com o mesmo, onde deverá constar o histórico dos animais, referente ao 

período em que o animal permaneceu acolhido. 

4.4. Permitir, a qualquer tempo e hora, o acesso dos fiscais e gestores da Parceria nas 

dependências da INSTITUIÇÃO, sujeitando-se à vistoria técnica e aceitando a supervisão, 

orientação técnica/médica e recomendações dos mesmos. 

4.5. Manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas (faturas, notas 

fiscais, recibos e outros documentos de despesas), devidamente identificada com o n° do Termo e 

número do microchip, no que couber, ficando à disposição dos órgãos do Município, pelo prazo de 

05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas.  

4.6. Respeitar e observar aos prescritos contidos e elencados na Lei Federal n° 9.605/98, Lei 

Estadual n° 12.854/03, que institui o Código de Proteção aos Animais. 

4.7. Prestar contas dos recursos recebidos e da execução física, conforme prazos estabelecidos no 

instrumento da parceria a ser firmada. 

4.8. Apresentar, sempre que solicitado, documentos complementares para a exata verificação do 

cumprimento do objeto do Termo e das metas estabelecidas. 

4.9 O representante legal da instituição deve manter atualizado seu cadastro junto à Vigilância 

Sanitária do Município, informando especialmente as alterações de seu endereço e da instituição. 

4.10 A instituição assume integral responsabilidade, na medida de suas obrigações, pela 

remuneração e pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas, tributários, previdenciários, de 

seguros, de eventuais danos causados a terceiros e outros similares, eximindo o Município de 

quaisquer ônus e reivindicações perante terceiros. 

4.11. Manter estrutura física adequada oferecendo condições salutares e seguras de abrigo, 

possibilitando a expressão das características individuais, com proteção contra intempéries, mas 

possibilitando, sempre que possível, banho de sol e servindo a alimentação.  

4.12. Respeitar a densidade ocupacional por recinto, levando em consideração se é individual ou 

coletivo, fornecendo espaços que possibilitem as expressões das características naturais, como 

brincadeiras e pequenas corridas, assim como a socialização. Em casos de recintos coletivos 

recomenda-se, ainda, espaços com lotação máxima de 4 animais/recinto, sempre avaliando a 

metragem quadrada do mesmo. 

4.13. Manter quadro funcional de no mínimo 1 (um) tratador de animais (serviços gerais) para até 80 

(oitenta) animais e 1 (um) médico veterinário como responsável técnico.  

4.14. Proporcionar alimentação pelo menos 2 (duas) vezes por dia aos animais sob sua tutela. 
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4.15. Higienizar 2 (duas) vezes por dia o local (recinto) onde o animal é mantido. 

4.16. Higienizar o animal 1 (uma) vez por mês, caso seja mantido sob tutela da entidade. 

4.17. Promover cuidados médicos veterinários a cada animal acolhido de modo preventivo e sempre 

que necessário. 

4.18. Realizar no mínimo a cada 10 (dez) dias passeio ou fornecer local amplo que possibilite 

sociabilização, exploração, pequenas corridas e brincadeiras, a fim de estimular o bem-estar dos 

animais tutelados. 

4.19. Incentivar, de forma paralela, a adoção dos animais acolhidos que necessitem de cuidados 

especiais, como, por exemplo, animais idosos, amputados, deficientes visuais e etc. 

4.20. Possuir uma sala cirúrgica com profissionais capacitados; 

4.21. Ter meio fácil e constante de comunicação com a contratante; 

4.22. Caso haja situação de emergência durante o período de pós-operatório, o animal será 

encaminhado a clínica novamente para o atendimento necessário, permanecendo os custos a 

combinar entre as partes; 

4.23. Deverá ter box para hospedagem dos animais, durante o período da realização do pós-

operatório. 

4.24. Todo o material cirúrgico a ser utilizado deverá apresentar-se adequadamente esterilizado 

para cada animal a ser submetido à cirurgia. 

4.25. Agulhas utilizadas para aplicação de drogas injetáveis deverão ser descartáveis para cada 

animal submetido ao procedimento cirúrgico; 

4.26. Os animais deverão receber medicação para controle de processos infecciosos e inflamatórios 

adequados à espécie e porte dos animais; 

4.27. Comunicar ao órgão responsável sobre a constatação de qualquer anormalidade verificada, 

para que sejam adotadas medidas de providência e regularização necessárias, para viabilizar o 

procedimento; 

4.28. Fica vedado: 

a) O trabalho do credenciado em dependências e setores próprios do Município; 

b) O credenciamento de profissionais que sejam servidores do Município, conforme art. 84 da Lei nº 

8.666/1993, bem como de pessoas jurídicas com as quais esses mantenham qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e §3º, 

respectivamente, da Lei nº 8.666/1993; 
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c) A cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do credenciamento; 

d) O Credenciamento configurará uma relação Contratual de Prestação de Serviços; 

4.29. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, que deverá 

ser verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa; 

4.30. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que 

observando o prazo de antecedência de 30 dias, durante o qual deverá atender a eventual demanda 

existente. 

 

5. DO PAGAMENTO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. O pagamento deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 

realização do acolhimento, para tanto, a empresa deverá apresentar mensalmente à Secretaria 

solicitante, a fatura constando os procedimentos realizados, valor individual e respectiva Nota 

Fiscal, até o último dia útil de cada mês.  

5.1.1. A credenciada receberá o valor correspondente, desde que efetivamente realizado.  

5.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

5.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 meses. 

5.4. O Credenciado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização da sua 

categoria, sob pena de rescisão contratual. 

 

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidades à credenciada reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 8.666/93.  

6.1. Caso a empresa credenciada se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 

isolada ou cumulativamente:  

a) advertência, por escrito:  

b) multa sobre o valor global da contratação:  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
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6.1.1. Caso a CREDENCIADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do 

MUNICÍPIO a sua aceitação.  

6.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de saneamento, 

notificará a Contratada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o 

prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem sanadas, será considerado a 

inadimplência contratual.  

6.1.3. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade 

cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.  

6.1.4. Pela inexecução total da obrigação, a MUNICÍPIO rescindirá o contrato, podendo aplicar 

multa. 

6.1.5. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou 

prejuízos à Administração, será aplicado à credenciada que apresentar documentação falsa ou 

deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia 

defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.  

6.1.6. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de 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 resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior.  

6.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Município, pela Contratada serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do Município, ou 

cobrados judicialmente.  

6.3. Se a CREDENCIADA não tiver valores a receber do MUNICÍPIO, terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem 

anterior.  

6.4. As aplicações de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o MUNICÍPIO 

aplique à CREDENCIADA as demais sanções previstas no subitem 4.1.  
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6.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será 

precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

7. FORMALIZAÇÃO 

7.1. O credenciamento será formalizado mediante Termo de Colaboração, contendo as cláusulas e 

condições previstas neste Edital, com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias:  

06 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

06.02.18.542.0017.2036.3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviço de terceiros  

Recursos: 01 Livre 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do presente edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Setor de Licitações do 

Município de Estação, sito na Rua Fiorello Piazetta, 95, ou pelo fone (54) 3337-1166, no horário 

compreendido entre às 07h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min, preferencialmente, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para o fim do prazo de 

credenciamento. 

9.2. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).  

9.3. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 

Município, dentro do limite permitido pelo art.º. 65 § 1º, da Lei nº 8.666/93.  

9.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão.  

9.5. Constitui motivo de rescisão contratual, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no Contrato (art. 78, VI, da Lei Federal nº 

8.666/1993).  

9.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 

culposamente prejudicar o Município, quando na execução dos serviços e/ou no fornecimento de 

bens.  
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9.7. A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49, da Lei Federal nº 

8.666/93). 

9.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:   

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Termo de Colaboração 

Anexo III – Modelo de Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da 

Lei, de que não possui em seu quadro funcional menores de idade, na forma do inciso V, art. 27, da 

Lei nº 8.666/93;  

9.9. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

  

Estação, 18 de março de 2022. 

 

 

 

Geverson Zimmermann 

Prefeito Municipal 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria jurídica 

Em ______/_____/______. 

 

__________________________ 

Assessor Jurídico       
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Órgão Executor: Prefeitura Municipal de Estação/RS 

 

Coordenação: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

2. OBJETO: É objeto deste Chamamento Público o CREDENCIAMENTO instituições regularmente 

constituídas, interessadas em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de Colaboração 

para a execução de atividades de resgate, recolhimento e acolhimento de animais de pequeno, 

médio e grande porte, vítimas de maus tratos e de acidentes, contendo atendimento veterinário 24 

horas, mediante solicitação/encaminhamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

 

3. ITEM 01 – Acolhimento de Animais de GRANDE porte: 

Todos os animais que forem acolhidos obrigatoriamente passarão pelos seguintes procedimentos: 

Consulta, Exames de Mormo e Anemia, Exames bioquímicos por enzima, Hemograma, 

Radiografia 2 posições, Radiografia contrastada, Ultrassonografia. 

TOTAL: R$ 847,50/Animal 

Diária: R$ 120,00 

**Materiais, medicamentos e procedimentos cirúrgicos não inclusos. 

 

4. ITEM 02 – Acolhimento de Animais de MÉDIO E PEQUENO porte: 

Todos os animais que forem acolhidos obrigatoriamente passarão pelos seguintes procedimentos: 

Consulta, Exames bioquímicos por enzima, Hemograma, Radiografia 2 posições, Radiografia 

contrastada, Ultrassonografia. 

TOTAL: R$ 727,50/Animal 

Diária: R$ 70,00 

**Materiais, medicamentos e procedimentos cirúrgicos não inclusos. 
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ANEXO II 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

 Através do presente, _______________________ inscrita(o) no CNPJ/CPF 

n.º__________________ com sede na Rua_________________________, número________, 

complemento ___________, Bairro__________________, na cidade de___________________ RS, 

telefone_________________, e-mail_________________________ neste ato representada pelo 

Sr.ª. ____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º __________________e 

inscrito(a) no CPF nº __________________ vem solicitar o credenciamento para prestar os 

serviços, conforme as quantidades e VALORES constantes no Edital. 

 

(   ) ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 

 

(   ) ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE 

 

Declaro possuir recursos físicos, materiais e humanos, a serem disponibilizados para a 

execução dos serviços credenciados. 

 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 

edital de Chamamento Público. 

 

  

Termos em que, pede deferimento. 

 

 

__________________, _____ de ____________ de 2022. 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome completo e assinatura) 

 



                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 

Unidos, gerando desenvolvimento! 

                                     

 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166 

CEP 99930-000 – Estação – RS 

www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral  ______________ 

ANEXO III 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO  

Chamamento Público nº 002/2022 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins 

de participação no Chamamento Público acima, que:  

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;  

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;  

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;  

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;  

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 anos;  

f). Não possuímos entre nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista.  

  

  

 Por ser a expressão da verdade, eu _____________________________________, 

representante legal desta empresa, firmo a presente.  

  

 

 

Cidade, data  

  

_____________________________________________ 

Nome do representante legal 

CPF nº........................... 

 


