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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FMSC Nº 20/2018 

            REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018 

PROCESSO nº 054/2018 

 

Esta licitação é para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte 

 

 

Torno público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação na 

modalidade “PREGÃO”, na forma eletrônica, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que tem como 

objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de medicamentos de uso humano, 

medicamentos de uso veterinário, material de uso veterinário (ambulatorial), material de uso 

ambulatorial e equipamentos clínicos, para atender as demandas da Unidade de Bem-Estar Animal e da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas, conforme as especificações deste Edital e seus anexos.  

O presente procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal 829/2009, Decreto Municipal 354/2015, da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e nos seus Anexos. 

As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio 

www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto à Seção de Cadastro da CELIC (Central 

de Licitações do Estado/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.celic.rs.gov.br. 

O Edital e seus anexos poderão ser baixados por download no sítio www.fmsc.rs.gov.br link “lici-

tações e contratos”, www.pregaobanrisul.com.br ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br.  

 

 

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO. 
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1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para a aquisição parcelada de medi-

camentos de uso humano, medicamentos de uso veterinário, material de uso veterinário (ambulato-

rial), material de uso ambulatorial e equipamentos clínicos, para atender as demandas da Unidade de 

Bem-Estar Animal e da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, conforme especificação deste Edital e 

seus Anexos. 

2. DO CALENDÁRIO 

2.1. O edital será divulgado no dia 26/09/2018. 

2.2. Data da abertura das propostas: 08/10/2018. 

2.3. Hora limite para recebimento de propostas: 8h15min. 

2.4. Hora da abertura de propostas: 8h30min.  

2.5. Início da Sessão e disputa de preços: 9h00min. 

2.6. Formalização de consultas/impugnações/recursos: compras@fmsc.rs.gov.br 

2.7. Endereço Eletrônico para entrega das propostas e disputa: www.pregaobanrisul.com.br 

2.8. Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o horário oficial de Bra-

sília - DF. 

2.9. O acesso às propostas anexadas ao sistema só é liberado ao pregoeiro após a data e horário 

acima estipulado para sua abertura (itens 2.2 e 2.4). 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas que estejam credenciadas 

junto à Seção de Cadastro da CELIC – Central de Licitações do Estado/RS, acessada por meio do sítio 

www.celic.rs.gov.br, e que atendam todas as exigências Editalícias. 

 3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação 

e senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qual-

quer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou a FMSC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 3.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste 

Edital. 

  3.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo às demais cominações legais. 

 3.5. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
mailto:compras@fmsc.rs.gov.br
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se 

nessa(s) categoria(s). 

 3.6. Não poderão participar deste Pregão licitantes: 

 a) temporariamente suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Adminis-

tração, com fulcro no art. 87, III, Lei Federal nº 8.666/93; 

 b) sob processo de falência, dissolução ou liquidação; 

 c) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de 

governo, com fulcro no art. 87, IV, Lei Federal nº 8.666/93; 

 d) enquadradas nas hipóteses do art 9º da Lei nº 8.666/93; 

 e) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão;  

 f) que possuam, no quadro da empresa, sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocu-

pantes do quadro da FMSC, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma 

natureza; 

             g) empresas reunidas sob a forma de consórcio; e 

 h) empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 4.1. A partir da publicação/divulgação deste Edital, até data e horário previstos nos itens 2.2 e 2.3, 

os que desejarem participar poderão encaminhar as propostas (ou retirar aquelas já enviadas) para o(s) 

item(ns) de interesse através do sítio eletrônico informado neste Instrumento. 

 4.2. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital. 

 4.3. A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo III – Modelo de Proposta 

Comercial, devendo constar, sob pena de desclassificação: 

  4.3.1. a descrição do(s) item(ns) de forma clara, descrevendo detalhadamente as respecti-

vas características técnicas (conforme descrito no anexo I - Termo de Referência), constando, obrigatoria-

mente, quando for o caso, a marca/modelo/laboratório, número do registro e/ou certificado no órgão com-

petente, modelo e todos os elementos necessários para a singularização do objeto, com seu respectivo va-

lor unitário proposto com, no máximo, 4 (quatro) algarismos após a vírgula. 

   4.3.1.1. Algarismos excedentes ao permitido pelo item supra, serão simplesmente 

desconsiderados, sem quaisquer arredondamentos. 

   4.3.1.2.  Caso a licitante opte em não utilizar o Modelo do Anexo III, a proposta 

deverá ser enviada com as mesmas informações constantes no Modelo de Proposta Comercial. 

  4.3.2. a indicação clara dos preços unitário e total de cada item, bem como do preço total 

do lote, devendo estar inclusos nos valores, obrigatoriamente, todas as despesas, inclusive o pagamento de 

emolumentos, todos os encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias (inclusive as relativas a 

acidentes de trabalho), fiscais e comerciais ou de qualquer natureza, transportes/frete interno e/ou externo, 

não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto;  

  4.3.3. a indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 

(sessenta) dias, a contar da data da sessão do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, suben-

tender-se-á 60 (sessenta) dias. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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  4.3.4. todos os dados da empresa, tais como razão social, CNPJ, endereço completo, 

número de telefone, correio eletrônico, dados da conta corrente, o nome do responsável para realizar 

quaisquer tratativas junto a FMSC, bem como o nome do responsável pela assinatura da Ata de 

Registo de Preços. 

             4.4. O preço proposto será cotado em reais e será considerado suficiente e completo, o proponente 

já deverá ter previsto todas as despesas pertinentes, tais como despesas com frete, encargos fiscais, comer-

ciais, sociais e trabalhistas, e outros relativos ao objeto licitado, devidamente corrigido após o encerramen-

to dos lances. 

             4.5. O preço proposto será fixo e irreajustável, salvo disposições constantes na Lei nº 10.192/2001 

e Decreto Municipal nº 354/2015. 

             4.6. Não serão aceitas propostas cuja apresentação do texto possa ensejar dúvidas quanto o seu 

conteúdo, como por exemplo, apresentação em modo de “controle de alterações” com efeitos “tachado, 

realçado, riscado ou outro de qualquer natureza”. 

              4.7. A omissão na proposta financeira em relação às exigências do edital importa na submissão da 

licitante às normas nele estabelecidas. 

 4.8. O upload da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total responsabilidade do 

licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em 

folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação do Pregoeiro que não seja abrir e imprimir o 

arquivo, sob pena de desclassificação. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 5.1. A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pre-

gão Eletrônico, onde o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, classificando aquelas que atendam 

ao Edital e desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos. 

 5.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas. 

 5.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qual-

quer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sis-

tema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances. 

6. DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 

 6.1. Aberta etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances.  

 6.2. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e res-

pectivo horário de seu registro e valor. 

 6.3. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, do valor individual por item, observado o horá-

rio fixado e somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado no sistema em primeiro lugar. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 

 6.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realiza-

dos. 

  6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes. 

 6.7. Findo o transcurso de 10 (dez) minutos, o sistema emitirá aviso de que a sessão de lances será 

encerrada automaticamente a qualquer momento dentro dos 30 (trinta) minutos seguintes. 

 6.8. Encerrada a etapa de lances, será realizada negociação, se necessário, por meio do sistema, 

com o proponente do lance de menor valor, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 6.9. Iniciada a negociação pelo Pregoeiro, o licitante terá 5 (cinco) minutos para se manifestar. 

  6.9.1. Decorrido o prazo sem resposta, o Pregoeiro encerrará a negociação e poderá reabri-

la mediante pedido justificado. 

 

            6.10. O critério de julgamento e de classificação das empresas será o de MENOR PREÇO POR 

ITEM. 

7. DO JULGAMENTO E DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 7.1. Concluída a etapa de lances ou a negociação, quando houver, será aberto prazo, a critério do 

pregoeiro, para a empresa vencedora realizar o upload da sua proposta final atualizada (conforme Anexo 

III), sendo que os valores dos itens não poderão ser superiores aos valores máximos aceitáveis constantes 

nos Termo de Referência.  

  7.1.1. A pedido da empresa e por decisão do Pregoeiro, tal prazo poderá ser prorro-

gado. 

 7.2. Será desclassificada a proposta que: 

 a) não atender a todos os requisitos exigidos no item 4 deste Edital; 

 b) contiver opções alternativas quando uma delas desatender ao exigido; 

 c) divergir dos termos deste Edital; 

 d) omitir-se em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; ou  

 e) opuser-se a qualquer dispositivo legal vigente. 

 7.3. Serão desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens não pedidas neste Edital. 

 7.4. Em caso de divergência entre valores numerais e valores por extenso, prevalecerão estes últi-

mos; entre unitários e totais, os primeiros. 

 7.5. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão as da proposta. 

 7.6. Avaliada a amostra, quando houver, e aceita a proposta, dar-se-á seguimento à fase de habili-

tação, com a apresentação dos documentos, conforme o item 8, e da proposta final original. 

 7.7. No caso de a proposta não ser aceita, o Pregoeiro convocará a próxima empresa, conforme a 

ordem de classificação da etapa de lances. 

7.8. A adjudicação dos itens será feita à(s) empresa(s) que apresentar(em) a(s) proposta(s) com o 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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MENOR VALOR POR ITEM. 

8. DA HABILITAÇÃO 

 8.1. O licitante classificado em 1º (primeiro) lugar, cuja proposta for aceita, deverá anexar ao sis-

tema os documentos a seguir relacionados, no prazo de 1 (um) dia útil da comunicação do Pregoeiro: 

Habilitação Jurídica 

 a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, juntamente com a CÉDULA DE IDENTIDADE DOS SÓCIOS, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, ainda, de documentos de eleição de seus administradores; e registro 

comercial, no caso de empresa individual; 

 c) certidão emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, na qual conste a informação de 

enquadramento nos requisitos da Lei Completar nº 123/2006, expedida a menos de 01 (um) ano contado 

da data da sua apresentação. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista  

 d) prova de regularidade de situação perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;  

 e) prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os relativos à segurida-

de social, e à dívida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda; 

 f) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, contemplando todos os 

tributos de competência da esfera; 

 g) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, contemplando todos 

os tributos de competência da esfera;  

 h) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011); 

Qualificação Econômico-Financeira  

 i) certidão negativa de falência ou concordata, expedida por cartório distribuidor da sede da lici-

tante; 

Declarações 

 j) declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação (Modelo no Anexo IV); 

 k) declaração, em papel timbrado do licitante, firmada por pessoa legalmente habilitada, bem 

como o número da identidade e do CPF, de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inci-

so V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

para menores de dezoito anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na con-

dição de aprendiz (Modelo no Anexo IV);  

 l) declaração, em papel timbrado do licitante, firmado por pessoa legalmente habilitada, da inexis-

tência, no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral 

ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do qua-

dro da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função 

gratificada de mesma natureza (Modelo no Anexo IV); 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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Qualificação Técnica 

 m) Licença Sanitária Estadual ou Municipal. 

 n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) e/ou Autorização Especial (AE) junto à 

ANVISA no caso de medicamento sujeito a controle especial, de acordo com a Portaria n° 344, impres-

sa(s) do site da Anvisa, dentro do prazo de validade ou certificação de isenção.  

  n.1) Quando o item assim demandar, a Autorização de Funcionamento da licitante pode ser 

expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;  

  8.1.1. Após análise da documentação exigida no edital, as empresas poderão ter que 

apresentar as amostras dos produtos e/ou os devidos REGISTROS, conforme exige o modelo da pro-

posta. 

   8.1.1.1. Os produtos devem apresentar registro válido ou notificação ou 'ser decla-

rado dispensado de registro' conforme critérios técnicos estabelecidos pela ANVISA ou MAPA, de acordo 

com a especificidade da categoria do produto licitado. No caso de produtos dispensados de registro, poderá 

ser solicitado à empresa licitante a apresentação da cópia da publicação no DOU da dispensa de registro 

do(s) produto(s). Também, em caso de solicitação da apresentação do registro, poderão ser aceitos proto-

colos de revalidação de registro desde que comprovem ter sido requeridos com antecedência máxima de 

doze meses e mínima de seis meses da data de vencimento do registro. 

  8.1.2. Os documentos originais, juntamente com a proposta final, deverão ser entregues 

em até 3 (três) dias úteis da mesma convocação, na Diretoria Administrativa da Fundação Municipal de 

Saúde de Canoas, situada na Avenida Santos Ferreira, nº 1895, Nossa Senhora das Graças, Canoas/RS, 

CEP 92025-502. 

   8.1.3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

   8.1.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitação deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

   8.1.5. As declarações e certidões exigidas que não tenham prazo de validade expresso em 

seu corpo ter-se-ão como válidas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissão. 

 8.2. Caso a licitante seja cadastrada junto à Fundação Municipal de Saúde de Canoas, poderá apre-

sentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em substituição aos documentos relacionados nos 

itens “a” a “i” (informações para realização de cadastro estão disponíveis na internet: www.fmsc.rs.gov.br 

– Licitações e Contratos - Cadastro de Fornecedores). 

  8.2.1. Na hipótese deste item, caso haja certidões vencidas, outras deverão ser apresenta-

das com a data de validade atualizada juntamente com o cadastro. 

 8.3. Os documentos referidos nos itens 8.1 e 8.2 poderão ser entregues fisicamente no original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da FMSC. 

  8.3.1. No caso de autenticação por funcionário desta FMSC, os licitantes deverão apresen-

tar a documentação exigida para habilitação na Diretoria Administrativa da FMSC. 

  8.3.2. Não serão autenticadas as certidões emitidas pela Internet, tendo em vista que a 

veracidade das mesmas é verificada online. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 8.4. No julgamento das certidões referentes à regularidade fiscal (item 8.1, alíneas “d” a “g”), 

apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte, serão observadas as disposições da LC 

nº 123/06, em especial seus arts. 42 e 43. 

  8.4.1. Em havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas, será assegurado à 

microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 

a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá à convocação para a apresentação dos docu-

mentos de habilitação.  

  8.4.2. Não terá direito ao prazo previsto no subitem anterior a microempresa ou empresa 

de pequeno porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à regularidade fiscal.  

  8.4.3. A não regularização desta documentação no prazo previsto implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Pregão, e o Pregoeiro 

convocará a próxima empresa, conforme a ordem de classificação da etapa de lances. 

 8.5. Aceitos os documentos de habilitação, abrir-se-á prazo para manifestação de intenção de re-

curso contra todo e qualquer ato realizado durante a sessão de pregão eletrônico. 

 8.6. No caso de a empresa ser declarada inabilitada, o Pregoeiro convocará a próxima empresa 

conforme a ordem de classificação da etapa de lances. 

9. DOS RECURSOS  

 9.1. Após o aceite dos documentos de habilitação, abrir-se-á prazo para qualquer licitante manifes-

tar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso contra ato praticado no certame, com registro 

no sistema, quando lhe será concedido o prazo de 10 (dez) minutos. 

 9.2. Aceita a intenção de recurso, conceder-se-á ao Recorrente o prazo de 03 (três) dias para apre-

sentação das razões escritas.  

  9.2.1. A intenção de recurso poderá ser aceita sem efeito suspensivo do procedimento lici-

tatório. 

  9.2.2. Assim que as razões forem apresentadas pela Recorrente, extingue-se o prazo. 

 9.3. Publicadas as razões das Recorrentes no sistema online, ficam os demais licitantes desde logo 

intimados a apresentarem contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias. 

  9.3.1. Assim que as contrarrazões forem apresentadas pela Recorrida, extingue-se o prazo. 

 9.4. As razões e as contrarrazões devem ser interpostas por escrito, dirigidas ao Diretor-Presidente 

da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, por intermédio do Pregoeiro, e encaminhados para o correio 

eletrônico compras@fmsc.rs.gov.br, até às 18h do último dia do prazo designado. 

  9.4.1. Logo que recebidas via correio eletrônico, as razões e as contrarrazões serão publi-

cadas no sistema online. 

 9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

 9.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento.  

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 9.7. Analisado o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro dará 

continuidade ao certame. 

9.8. Os recursos interpostos fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de peti-

ção. 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 10.1. Dar-se-á seguimento à adjudicação quando: 

 a) a licitante classificada em 1º lugar for declarada habilitada e não houver manifestação de inten-

ção de recurso; 

 b) as intenções de recurso não forem aceitas; ou 

 c) a decisão do recurso mantiver a habilitação da empresa. 

 

 10.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

             10.3. Após adjudicação do objeto à licitante vencedora, a Autoridade competente homologará a 

licitação.  

11. DA CONTRATAÇÃO 

 11.1. A Ata de Registro de preços será enviada para o correio eletrônico constante na proposta de 

preços da vencedora. 

 11.2. O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para 

devolução da Ata de Registro de Preços devidamente assinada pelo representante legal. Este prazo poderá 

ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo da sanção prevista no item 11.4.         

 11.3. É facultado à Fundação Municipal de Saúde de Canoas, quando a convocada não assinar a 

Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção prevista no item 11.4. 

 11.4.  Quem convocado não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para a licitação, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Fundação Municipal de Saúde de Canoas e será descredenciado pelo prazo de até 05 anos, sem pre-

juízo às penalidades previstas na Ata de Registro de Preços. 

 11.5. As cláusulas relativas ao Registro de Preços, reajuste e atualização dos preços, bem como 

Prazos, Condições Gerais, Obrigações e demais cláusulas e condições relativas à execução do objeto, estão 

previstas no Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços e deverão ser atendidas na íntegra pela(s) 

licitante(s) vencedora(s), bem como pelas licitantes que tiverem suas propostas financeiras classificadas e 

seus preços registrados e que venham a ter o menor preço em virtude de reajuste ou reequilíbrio econômi-

co-financeiro.   

 11.6. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes no Registro de Preços a serem 

firmadas entre a Fundação Municipal de Saúde de Canoas e o fornecedor serão formalizadas através da 

Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem 

como na legislação vigente. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 11.7. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar a Ata 

de Registro de Preços, ou solicitar reajuste do preço e/ou reequilíbrio econômico- financeiro do objeto, 

cujo resultado deferido elevar seu preço a preço maior do que o segundo menor preço registrado, poderão 

ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação. Neste caso persistirão as obri-

gações referidas neste Edital e na Ata de Registro de Preços para o novo fornecedor detentor do menor 

preço. 

 11.8. Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, a Fundação Municipal de 

Saúde de Canoas poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, 

desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 

fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o pre-

ço registrado. 

 11.9. A existência de preços registrados não obriga a Fundação Municipal de Saúde de Canoas a 

firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada 

a legislação relativa às licitações, assegurado o direito de preferência ao Detentor da Ata de Registro de 

Preços, em igualdade de condições. 

12. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante a anuência da FMSC (órgão gerenciador). 

 12.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre 

a possibilidade de adesão. 

 12.3. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão que não tenha participado do certame licitatório, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerencia-

dor e órgãos participantes. 

 12.4. As aquisições ou contratação adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de 

Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes 

 12.5. Em atendimento ao disposto no §4º do art. 7 do Decreto Municipal nº 354/15, o quantitativo 

decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantita-

tivo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 12.6. De acordo com o § 6º do art. 7 do Decreto nº 354/15, autorizada a adesão, o órgão não parti-

cipante (o “carona”) deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), obser-

vado o prazo de vigência da Ata. 

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  

            13.1. O objeto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, a contar da data de expedição 

do Termo de Recebimento Definitivo e/ou carimbo de certificação / aceitação do objeto na Fatura. 

 13.2. O objeto deverá ser compatível com as Normas Técnicas exigíveis. 

 13.3. Durante a execução da Ata de Registo de Preços a contratada deverá manter as mesmas 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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condições de habilitação, prestar informações solicitadas pela Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta licita-

ção. 

 13.4. O prazo de entrega do objeto é conforme Anexo I – Termo de Referência. 

 13.5. Local e horário de entrega: os objetos contratados deverão ser entregues na sede da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas, estabelecida na Avenida Santos Ferreira, nº 1895, Bairro 

Nossa Sra. das Graças, na Cidade de Canoas/RS, CEP 92.025-502, ou na Unidade de Bem-Estar An-

imal estabelecida na Avenida Boqueirão, nº 1985, Bairro Igara, na Cidade de Canoas/RS, CEP 92410-

350, no horário de expediente de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, ou em outro local in-

dicado pela FMSC, no Município de Canoas/RS. 

 13.6. Além da entrega na sede da FMSC ou da UBEA, deverá a Contratada também descarregar 

e armazenar os materiais, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos causados aos 

mesmos. 

 13.7. Toda e qualquer entrega fora do local e/ou fora das especificações estabelecidas neste 

Edital fará com que a Contratada seja notificada por escrito, a qual ficará obrigada a recolher/ substituir 

os mesmos, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal recolhimen-

to / substituição, sendo aplicadas, se necessário, as sanções previstas no item 15 deste Edital. 

14. FISCALIZAÇÃO 

 14.1. A execução do Contrato será objeto de monitoramento e acompanhamento, fiscalização e 

avaliação pela FMSC, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental da FMSC e/ou Diretoria Técnica, a 

quem competirá comunicar as falhas, porventura constatadas no cumprimento do contrato. 

 14.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da FMSC. 

 14.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser pronta-

mente atendidas pela Adjudicatária, sem qualquer ônus para a FMSC.  

 14.4. Qualquer fiscalização exercida pela FMSC, feita em seu exclusivo interesse, não implica 

corresponsabilidade pela execução do objeto e não exime a contratada de suas obrigações pela fiscalização 

e perfeita execução do mesmo. 

 14.5. A fiscalização da FMSC, em especial, terá o direito de verificar a qualidade dos serviços 

fornecidos, podendo exigir o seu refazimento quando este não atender aos termos do que foi proposto e 

contratado, sem que assista à Adjudicatária qualquer indenização pelos custos daí decorrentes. 

15. DAS PENALIDADES 

 15.1. Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, sem motivo de força maior, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções: 

  15.1.1. Advertência escrita, considerando o número de advertências e a gravidade do 

descumprimento, poderá ser encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido formal de cance-

lamento Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital, na Ata de 

Registro de Preços/Ordem de Compra e nas Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02. 

  15.1.2. Multa por atraso na entrega do objeto e/ou na substituição do(s) objeto(s) que 

for(em) rejeitados pela fiscalização, na proporção de 0,1% ao dia (baixa criticidade); 0,2% ao dia (média 
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criticidade); ou 0,3% ao dia (alta criticidade), sendo em todos os casos limitado até o percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Compra. 

   15.1.2.1. O valor da multa deverá ser recolhido dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento, ou, ainda, quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 

  15.1.3. Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

  15.1.4. 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 por inexecução das obrigações assumidas.  

16. DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

 16.1. Conforme consta no item 4.5, supra, os preços registrados deverão ser atuais e não 

reajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta.  

 16.2. Dentro do prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta e estando o registro 

de preços em vigência, poderá o detentor do preço registrado/compromitente, pleitear o reequilíbrio deste. 

 16.3. Os pedidos de reequilíbrio de preços serão processados e analisados pela Comissão de 

Licitações de acordo com a legislação Federal e Municipal aplicável. 

 16.4. Somente serão concedidos pedidos de reequilíbrio quando o preço, após a incidência do 

índice aplicável, não ultrapassar o valor de mercado. 

 16.5. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens ou serviços registrados, cabendo à Comissão 

de Licitações promover as necessárias negociações junto aos fornecedores/prestadores de serviços, 

mediante solicitação formal do detentor do preço registrado/compromitente encaminhada via e-mail para 

compras@fmsc.rs.gov.br à Comissão de Licitações, desde que acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição 

dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 

  16.5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado a Comissão de Licitação deverá:                  

  a) Convocar o fornecedor/prestador de serviços, visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

  b) Frustrada a negociação, o fornecedor/prestador de serviços será liberado do 

compromisso assumido; 

  c) Convocar os demais fornecedores/prestadores de serviços visando a igual oportunidade 

de negociação. 

  16.5.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor/prestador de serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso assumido, a Comissão de Licitações poderá: 

  a) Se o requerimento for apresentado a Comissão de Licitação antes ou após o instrumento 

contratual para compra ou prestação de serviços ou dentro do prazo para o seu cumprimento, e for 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, reverem o preço registrado ou liberar 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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o fornecedor/prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis; e 

  b) Convocar os demais fornecedores/prestadores de serviços visando a igual oportunidade 

e negociação; 

  16.5.3. Não havendo êxito nas negociações, a Comissão de Licitações deverá proceder à 

revogação do item ou lote no Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 16.6. O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar 

pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na 

ordem classificatória de fornecedor, devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

17. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO 

 17.1. Os recursos financeiros que darão suporte às despesas provenientes deste objeto têm origem 

estabelecida no contrato firmado entre esta Fundação Municipal de Saúde de Canoas e a Prefeitura Muni-

cipal de Canoas, conforme Declaração de Disponibilidade Financeira do Plano Orçamentário da FMSC 

anexado ao Processo Administrativo Originário. 

  17.1.1. Por se tratar de Fundação Pública de Direito Privado, a Fundação Municipal de 

Saúde possui contabilidade própria privada, portanto, não trabalha com dotações orçamentárias, apenas 

com previsões orçamentárias. 

 17.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do carimbo de certificação / aceitação do objeto na Fatura, me-

diante a entrega dos materiais, acompanhados da respectiva Nota Fiscal. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a FMSC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de Registo de Preços e das demais cominações legais, 

aquele que: 

 a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registo de Preços; 

 b) deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

 c) apresentar documentação falsa; 

 d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 e) não mantiver a proposta; 

 f) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registo de Preços; 

 g) comportar-se de modo inidôneo; 

 h) fizer declaração falsa; ou 

 i) cometer fraude fiscal. 

 18.2. No caso de não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, será 

aplicada, ainda, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total adjudicado. 

 18.3. O inadimplemento contratual ensejará a aplicação das sanções conforme item 16 do Edital e 

legislação vigente. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 

 19.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, perante a Fundação Municipal de 

Saúde de Canoas, aquele que não se manifestar até 02 (dois) úteis antes da data de abertura da sessão do 

Pregão. 

 19.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 19.3. As solicitações mencionadas nos subitens 19.1 e 19.2 deverão ser encaminhadas por meio 

eletrônico via internet para o endereço compras@fmsc.rs.gov.br. 

 19.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 19.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos 

como mero exercício do direito de petição. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 20.1. Aplicam-se a Lei nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 829/2009, o Decreto Municipal nº 

354/2015 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e, em 

especial, os artigos 66, 67, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.   

 20.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios da 

isonomia e da finalidade e a segurança da contratação.  

 20.3. Não caberá desistência após abertura da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 20.4. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 

em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 

 20.5. É facultado ao Pregoeiro: 

 a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 

qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 b) no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento 

de suas propostas. 

 20.6. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 20.7. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-

lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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 20.8. Enquanto estiver válido o negócio jurídico, a Contratada obriga-se a manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

 20.9. São partes integrantes e indesmembráveis deste Edital os seguintes anexos: 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Minuta da Ata de Registo de Preços; 

 Anexo III – Modelo de Proposta; 

 Anexo IV – Modelo de Declarações; 

            20.10. Poderá haver consulta, pelo menos, às seguintes fontes: ao Cadastro Informativo das Pen-

dências perante Órgãos e Entidades da Administração Estadual - CADIN/RS, nos termos da Lei Estadual 

nº 10.697/96, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.888/96, bem como ao Cadastro de Fornecedores 

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS, nos termos da Lei 

Estadual nº 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 42.250/03, e ao Cadastro Nacional de Em-

presas Inidôneas e Suspensas - CEIS, nos termos da Lei Federal nº 12.846/13, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 8.420/15, quando da verificação da documentação de habilitação do licitante. 

 20.11. Os cadastros referidos no item 20.10 não têm caráter exaustivo, sendo facultado ao Pregoei-

ro realizar buscas em quaisquer órgãos oficiais que entender pertinentes ao bom andamento da diligência. 

 20.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre os procedimentos dispostos no presente 

Edital poderão ser dirimidas pela Unidade de Compras da Diretoria Administrativa da FMSC, Avenida 

Santos Ferreira, nº 1895, Nossa Senhora das Graças em Canoas/RS, nos horários de expediente, ou pelo 

telefone (51) 3059 8522 ou pelo correio eletrônico compras@fmsc.rs.gov.br. 

 20.13. Dúvidas de ordem técnica quanto ao objeto também poderão ser enviadas para o e-mail 

compras@fmsc.rs.gov.br. 

 20.14. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da FMSC.  

 20.15. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

Foro de Canoas (RS). 

 

Canoas, 25 de setembro de 2018. 

 

Fernando Ritter, 

Diretor Presidente da FMSC. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
mailto:compras@fmsc.rs.gov.br
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                                                          ANEXO I 

                                           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, MEDICAMENTOS DE USO 

VETERINÁRIO, MATERIAL DE USO VETERINÁRIO (AMBULATORIAL), MATERIAL DE 

USO AMBULATORIAL E EQUIPAMENTOS CLÍNICOS, em atendimento a demanda da Unidade 

de Bem-Estar Animal e da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, conforme especificações constantes 

no item 5.2 deste anexo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Unidade de Bem-Estar Animal (UBEA) é responsável pela construção de políticas focadas na pre-

venção e proteção de animais domésticos, em especial aqueles em condições de maus-tratos e abandono. 

Essas medidas envolvem a esterilização, a implantação de chip de identificação e uma campanha perma-

nente para a posse responsável desses animais. Além disso, a UBEA conta com um espaço de reabilitação 

de animais de rua, que necessitam de atendimento veterinário. Logo, para o andamento destas atividades, 

tornam-se imprescindíveis a aquisição de medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinário 

e materiais de uso ambulatorial para o pleno funcionamento das Atividades da UBEA. Os materiais de uso 

clínico são de uso indispensável para a realização das consultas realizadas pelo consultório médico do Ser-

viço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da FMSC. Ade-

mais, a íntegra das justificativas encontram-se nos autos do processo administrativo originário. 

3. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

3.1. Por tratar-se de Registro de Preços, o valor proposto será cotado para a unidade de acordo com a 

com a coluna “Unidade de Cotação” na tabela apresentada no item 5.2 deste Termo de Referência. 

3.2. Os preços apresentados são os máximos aceitáveis para cada item do certame, admitindo-se o máxi-

mo de 04 (quatro) casas decimais.  

3.3. Propostas finais com valores superiores ao máximo aceitável serão desclassificadas. 

3.4. A marca do produto deverá ser especificada, podendo ser proposta mais de uma marca, mantendo-se 

um só preço, caso em que na época da contratação, a administração optará dentre as marcas ofertadas. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

4.1.  O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis a contar do envio, por e-mail, da Ordem 

de Compra pela FMSC. 

 

4.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, estabele-

cida na Avenida Santos Ferreira, nº 1895, Bairro Nossa Sra. das Graças, na Cidade de Canoas/RS, CEP 

92.025-502, ou na Unidade de Bem-Estar Animal estabelecida na Avenida Boqueirão, nº 1985, Bairro 

Igara, na Cidade de Canoas/RS, CEP 92410-350, no horário de expediente de segunda à sexta-feira das 

09:00 às 16:00 horas, ou em outro local indicado pela FMSC, no Município de Canoas/RS. 

4.3. Serão devolvidos os produtos que não atenderem às especificações exigidas neste Termo de Refe-

rência. 

4.4. Uma vez devolvido(s), a empresa contratada deverá providenciar a substituição do(s) produto(s) em, 

no máximo, 02 (dois) dias visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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sanções previstas no Edital, na Lei 8666/93 e no Código do Consumidor (Lei 8078/90). Após este prazo, 

a não substituição poderá caracterizar inexecução parcial ou total do objeto da contratação e a licitante 

estará sujeita às penalidades previstas neste Edital. 

 

5. DO ORÇAMENTO ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. Para obter a avaliação do custo para a aquisição do referido objeto, a FMSC realizou uma pesquisa 

de mercado, conforme comprovam documentos anexados ao Processo Administrativo originário, com o 

objetivo de definir a média dos valores apresentados pelo mercado a qual foi utilizada para formar ex-

pressamente os valores máximos aceitáveis (valor de referência) para cada item.   

5.2. A descrição técnica e valores máximos aceitáveis para cada item são os constantes do quadro 

abaixo: 

GRUPO I – EQUIPAMENTOS CLÍNICOS 

Item Medicamento 
Apresentação/ 

embalagem 

Unidade 

de cota-

ção 

Quantidade 

UNITÁRIA 

Estimada 

Valor 

UNITÁRIO 

Máximo 

Aceitável  

Marca/ 

modelo/ 

laboratório 
(informação de 

acordo com o 

item) 

Nº Registro 
MAPA/ 

ANVISA  
(para itens com 

obrigatoriedade de 

registro) 

1 

Termômetro Digital Laser - com 

Visor de cristal líquido (LCD), com 

3 ½ dígitos e iluminação, Funções: 

Temperatura em ºC, memória auto-

mática (Hold), mira laser, registro de 

máximo e mínimo, polaridade (+/-) 

automática e desligamento automáti-

co, temperatura de operação: de 0ºC 

a +50ºC, alimentação: bateria de 9 

Volts. Garantia de, no mínimo, 12 

(doze) meses. Registrado na Anvisa. 

Unidade Unidade 01 R$ 229,53   

2 

Esfigmomanômetro digital adulto - 

automático, de braço, para uso em 

pacientes adultos. Método oscilomé-

trico. Aprovado pelo Inmetro. Ativa-

ção ao toque de um botão; Indicação 

de pressão sistólica e diastólica; 

Indicador de batimento cardíaco; 

Visor de LCD de fácil visualização; 

Faixa de medição: 0 mmHg a 299 

mmHg; Resolução: 1 mmHg. Garan-

tia de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

Registrado na Anvisa.  

Unidade Unidade 01 R$ 372,50   

3 

Estetoscópio duplo cardiológico inox 

adulto - Olivas em silicone com aca-

bamento sem rebarbas; auscultador 

duplo em aço inox, com diafragma 

de alta sensibilidade. Tubo Y em 

plásticos; mola ajustável para tensão 

das hastes nos ouvidos. Garantia de, 

no mínimo, 12 (doze) meses. Regis-

trado na Anvisa.  

Unidade Unidade 01 R$ 136,46   

4 

Otoscópio - cabeçote móvel; com 

visor com lente de aumento de no 

mínimo 2,5 vezes; com lâmpada 2,5v 

halógena; com cabo em metal cro-

Unidade Unidade 01 R$ 572,99   

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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mado inoxidável para pilhas medias; 

acompanhar 5 (cinco) espéculos de 

diferentes tamanhos, reutilizáveis, 

com base de metal (encaixe). Garan-

tia de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

Registrado na Anvisa.  

5 

Escada clínica - Escada 2 (dois) 

degraus em chapa com piso revestido 

de borracha antiderrapante; estrutura 

em tubo de aço redondo, na cor preta 

ou branca, com pintura eletrostática à 

pó e tratamento antiferruginoso; pés 

com ponteiras plásticas antiderrapan-

tes; dimensões mínimas 

40x14x35cm.  

Unidade Unidade 01 R$ 98,02   

6 

Balança digital portátil para pesagem 

de adultos – alimentação por pilha 

alcalina ou bateria (CR2032), a fonte 

de alimentação deve vir inclusa no 

produto e deve ser de fácil aces-

so/manuseio para eventual troca 

quando necessário; possuir 4 (quatro) 

pontos antiderrapantes; material 

resistente e de fácil higienização; se 

o material for vidro, deve ser tempe-

rado e com espessura mínima de 

4mm; ligamento/desligamento auto-

mático; capacidade máxima de 

180kg; sensibilidade mínima de 

100g. Garantia de, no mínimo, 12 

(doze) meses.  

Unidade Unidade 01 R$ 99,39   

7 

Estadiômetro vertical fixo de pare-

de – destinado à aferição da altura de 

pessoas adultas na posição ereta (de 

pé); tipo trena, com mola retrátil; 

constituído de material resistente; 

com visor frontal com escala milime-

trada; medição mínima de 0 a 2 me-

tros. Garantia de, no mínimo, 12 

(doze) meses.  

Unidade Unidade 01 R$ 71,06   

8 

Oxímetro de pulso portátil – Oxíme-

tro portátil para medição de SpO2 e 

batimento cardíaco (Adulto e Infan-

til). Medição de SpO2: Faixa de 

medição mínima de 80 a 99% de 

SpO2; Precisão para medição entre 

80 e 99%: máximo ± 2%. Medição 

de batimento cardíaco de 30 a 240 

bpm; Precisão de ± 2 bpm. Alimen-

tação: pilha alcalina. Garantia de, no 

mínimo 12 (doze) meses. Possuir 

selo de qualidade do INMETRO e 

registro na Anvisa.  

 

Unidade Unidade 01 R$ 288,67   

 

GRUPO II – MATERIAL DE USO VETERINÁRIO (AMBULATORIAL) 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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Item Medicamento 
Apresentação/ 

embalagem 

Unidade 

de cotação 

Quantidade 

UNITÁRIA 

Estimada 

Valor 

UNITÁRIO 

Máximo Aceitá-

vel  

Marca/ 

modelo/ 

laboratório 
(informação 

de acordo com 

o item) 

Nº Registro 
MAPA/ 

ANVISA  
(para itens com 

obrigatoriedade 

de registro) 

9 

Desinfetante bactericida, fungi-

cida e viricida de uso veterinário 

Amônia quaternária - Cloreto de 

benzalcônio 15,00 g, Veículo 

q.s.p. 100,00 ml. Tipo Herbal-

vet, Hysteril ou similares. 

Litro Litro 60 R$ 98,00   

10 

Spray Desinfetante de Lâmina 

Princípio Ativo: Orto Fenil 

Fenol 0,15%. Embalagem com 

300ml. Tipo "Desinfex (Organ-

nact)" ou similar. 

Unidade Unidade 20 R$ 42,0350   

11 

Sonda Uretral Tipo Tom Cat 

Sem Mandril, Com Janela Late-

ral. Espessura De Ponta: 1.2mm 

Unidade Unidade 20 R$ 8,0000   

12 

Termômetro veterinário, de 

haste flexível, de temperatura 

máxima; à prova d´água; desti-

nado à verificação da temperatu-

ra do corpo do Animal; unidade 

de medição é graus Celsius (°C), 

com precisão decimal; emissão 

de sinais sonoros (beeps) dife-

renciados, quando estiver pronto 

para o uso e ao final da tomada 

de temperatura; desligamento 

automático após aproximada-

mente 10 minutos; tomada de 

temperatura em aproximadamen-

te 1 minuto. 

Unidade Unidade 4 R$ 46,3350   

13 

Termômetro com fio para puxar: 

escala interna 34º a 44º; divisão 

mínima de 0,1°C; Comprimento 

de 16cm. 

Unidade Unidade 3 R$ 74,0733   

14 

Maca veterinária dobrável, fa-

bricada em lona impermeável, 

costurada, estrutura em tubo 

esmaltado. Duas cintas de segu-

rança ajustáveis com presilhas 

de engate rápido Medidas apro-

ximadas (maca aberta): 

120x60cm. 

Unidade Unidade 1 R$ 292,40   

 

GRUPO III – MATERIAL DE USO AMBULATORIAL 

Item Medicamento 
Apresentação/ 

embalagem 

Unidade de 

cotação 

Quantidade 

UNITÁRIA 

Estimada 

Valor 

UNITÁRIO 

Máximo 

Aceitável  

Marca/ 

modelo/ 

laboratório 
(informação de 

acordo com o 

item) 

Nº Registro 
MAPA/ 

ANVISA  
(para itens com 

obrigatoriedade 

de registro) 

15 
Seringa 1ml insulina com agulha 13 

x 4,5 

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 5000 R$ 0,3050   

http://www.fmsc.rs.gov.br/


 

 

 

 

    Página 20 de 35 
Av. Santos Ferreira nº 1895 – Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS - CEP 92.025-502 

Fone: (51) 3059-8522 - www.fmsc.rs.gov.br 

16 Seringa 3ml com agulha 25x7mm  
Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 5000 R$ 0,3846   

17 Seringa 5ml com agulha 25x7mm   
Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 5000 R$ 0,4404   

18 Seringa 10ml com agulha 25x7mm   
Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 1000 R$ 0,5855   

19 Seringa 20ml com agulha 25x7mm   
Caixa c/ 50 

unidades 
Unidade 500 R$ 0,8732   

20 
Agulha hipodérmica descartável 

40x1,2mm 

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 1000 R$ 0,1178   

21 
Agulha hipodérmica descartável 

25x0,7mm 

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 1000 R$ 0,1099   

22 
Agulha hipodérmica descartável 

25x0,8mm 

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 1000 R$ 0,1187   

23 
Fio Sutura Nylon 3-0 3/8 Circulo 

Trg.3cm  

Caixa c/ 24 

unidades 
Unidade 3000 R$ 4,2896   

24 

Fio de Sutura Multifilamentar Ab-

sorvível Poliglactina 910, tamanho 1, 

com agulha 1/2 Círculo Cilíndrica 

3,5cm. 

Caixa c/ 12, 24 

ou 36 envelo-

pes 

Envelope 600 R$ 12,3000   

25 

Fio de Sutura Multifilamentar Ab-

sorvível Poliglactina 910, tamanho 0, 

com agulha 1/2 Círculo Cilíndrica 

3cm. 

Caixa c/ 12, 24 

ou 36 envelo-

pes 

Envelope 3000 R$ 10,8000   

26 

Cateter Intravenoso Etileno Tetraflu-

oretileno Estéril 20G, radiopaco com 

agulha recoberta por silicone com 

bisel trifacetado com geometria de 

ponta obliqua biangular, canhão 

transparente anatômico, com indica-

dor de face do bisel, isento de PVC e 

látex com filtro hidrofóbico biossele-

tivo de 0,22 micras: refluxo rápido 

do sangue e biossegurança  

Caixa c/ 50 

unidades 
Unidade 3000 R$ 1,1657   

27 

Cateter Intravenoso Etileno Tetraflu-

oretileno Estéril 22G, radiopaco com 

agulha recoberta por silicone com 

bisel trifacetado com geometria de 

ponta obliqua biangular, canhão 

transparente anatômico, com indica-

dor de face do bisel, isento de PVC e 

látex com filtro hidrofóbico biossele-

tivo de 0,22 micras: refluxo rápido 

do sangue e biossegurança 

Caixa c/ 50 

unidades 
Unidade 3000 R$ 1,2618   

28 

Cateter Intravenoso Etileno Tetraflu-

oretileno Estéril 24G, radiopaco com 

agulha recoberta por silicone com 

bisel trifacetado com geometria de 

ponta obliqua biangular, canhão 

transparente anatômico, com indica-

dor de face do bisel, isento de PVC e 

látex com filtro hidrofóbico biossele-

tivo de 0,22 Micras: refluxo rápido 

do sangue e biossegurança 

Caixa c/ 50 

unidades 
Unidade 3000 R$ 1,3878   

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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29 
Dispositivo Assepto (Scalp de Segu-

rança) 21G 

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 200 R$ 0,9340   

30 
Dispositivo Assepto (Scalp de Segu-

rança) 23G 

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 200 R$ 0,6417   

31 Lâmina Bisturi em aço carbono nº 24  
Caixa c/100 

unidades 
Caixa 20 R$ 34,5250   

32 
Compressa Campo Operatório 45cm 

x 50cm (sem fio radiopaco)  

Pacote c/ 50 

unidades 
Pacote 30 R$ 92,5273   

33 
Equipo macro gotas flexível com 

injetor lateral, entrada de ar e filtro  

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 2000 R$ 1,1850   

34 
Equipo micro gotas flexível com 

injetor lateral, entrada de ar e filtro  

Caixa c/ 100 

unidades 
Unidade 2000 R$ 3,1800   

35 Fita adesiva autoclave 19mm x 30m   Rolo Rolo 70 R$ 7,8370   

36 Algodão hidrófilo. Pacote 500g Pacote 50 R$ 16,8390   

37 
Atadura de crepe 12cm x 1,8m, 13 

fios. 
Unidade Unidade 1000 R$ 0,9617   

38 Água destilada para autoclave. 
Bombona de 5 

litros 
Bombona 60 R$ 14,9300   

39 
Almotolia translucida transparente 

Bico Reto 250 ml. 
Unidade Unidade 30 R$ 3,4033   

40 
Atadura ortopédica de algodão, ta-

manho: 10cm X 1,8 metros (180cm). 
Rolo Rolo 100 R$ 3,0559   

41 

Sonda uretral número 8 em tubo de 

PVC, atóxico, apirogênico, cristal, 

transparente de paredes finas e ma-

leáveis. 

Unidade Unidade 200 R$ 1,0155   

42 

Sonda uretral número 6 em tubo de 

PVC, atóxico, apirogênico, cristal, 

transparente de paredes finas e ma-

leáveis. 

Unidade Unidade 100 R$ 0,8795   

43 

Sonda uretral número 4 em tubo de 

PVC, atóxico, apirogênico, cristal, 

transparente de paredes finas e ma-

leáveis. 

Unidade Unidade 100 R$ 0,8495   

44 

Compressa de Gaze hidrófila 7,5cm 

x7,5 cm, 100% algodão, cor branca, 

13 fios, 4 dobras. 

Pacote com 

500 unidades 
Pacote 250 R$ 42,8667   

45 

Bolsa p/ coleta de sangue 450 a 500 

ml, com agulha retrátil, contém solu-

ção de CPDA-1.  

Unidade de 

400 a 500ml 
Unidade 12 R$ 38,2500   

46 

Malha tubular ortopédica, 100% 

algodão, produto não estéril, uso 

único, 8cm de largura, 25m de com-

primento. 

Unidade Unidade 4 R$ 21,8400   

47 

Malha tubular ortopédica, 100% 

algodão, produto não estéril, uso 

único, 12cm de largura, 25m de 

comprimento. 

Unidade Unidade 4 R$ 24,8167   

48 

Malha tubular ortopédica, 100% 

algodão, produto não estéril, uso 

único, 15cm de largura, 25m de 

comprimento. 

Unidade Unidade 4 R$ 31,0650   

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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49 

Cortador de comprimido: lâmina de 

aço inoxidável para corte da medica-

ção e compartimento para armazenar 

a outra metade do medicamento. 

Unidade Unidade 2 R$ 6,4000   

50 
Álcool iodado: solução 0,1% de iodo 

em álcool etílico. 
Litro (1) Litro 24 R$ 17,2250   

51 

Bolsa de água quente Tamanho 

P. Volume 0,5l, confeccionada em 

borracha natural, bordas reforçadas e 

bocal firme, rosca e tampa com boa 

vedação, prazo de validade impresso 

na própria bolsa. 

Unidade Unidade 6 R$ 38,7350   

 

GRUPO IV – MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Item Categoria Medicamento 
Apresentação/ 

embalagem 

Unidade de 

cotação 

Quantidade 

UNITÁRIA 

Estimada 

Valor 

UNITÁRIO 

Máximo Acei-

tável  

Marca/ 

modelo/ 

laboratório 
(informação 

de acordo com 

o item) 

Nº Registro 
MAPA/ 

ANVISA  
(para itens com 

obrigatoriedade 

de registro) 

52 Analgésicos 
Cetamina 

100mg/ml  

Frasco c/ 50 

ml 
Frasco 300 R$ 110,73   

53 Analgésicos Xilazina 2% 
Frasco c/ 10 

ml 
Frasco 300 R$ 18,6900   

54 

Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

torios) 

Mavacoxib 6mg 
Caixa c/ 2 

comprimidos 
Comprimidos 10 R$ 74,9000   

55 

Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

torios) 

Mavacoxib 20mg 
Caixa c/ 2 

comprimidos 
Comprimidos 40 R$ 90,7300   

56 

Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

torios) 

Mavacoxib 30mg 
Caixa c/ 2 

comprimidos 
Comprimidos 10 R$ 104,5500   

57 

Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

torios) 

Mavacoxib 75mg 
Caixa c/ 2 

comprimidos 
Comprimidos 10 R$ 123,6300   

58 

Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

torios) 

Carprofeno 25mg 
Caixa c/ 14 

comprimidos 
Comprimidos 700 R$ 3,1372   

59 

Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

torios) 

Carprofeno 75mg 
Caixa c/ 14 

comprimidos 
Comprimidos 700 R$ 4,0900   

60 

Aines e Corticoi-

des (anti-

inflamatórios) 

Carprofeno 100mg 
Caixa c/ 14 

comprimidos 
Comprimidos 700 R$ 5,2107   

61 

Aines e Corticoi-

des (anti-

inflamatórios) 

Cetoprofeno 5mg 
Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimidos 200 R$ 2,1700   

62 

Aines e Corticoi-

des (anti-

inflamatórios) 

Cetoprofeno 20mg 
Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimidos 500 R$ 3,1500   

63 

Aines e Corticoi-

des (anti-

inflamatórios) 

Cetoprofeno inje-

tável 1% 
Frasco c/ 10ml  Frasco 10 R$ 34,9900   

64 
Aines e Corticoi-

des (anti inflama-

Meloxicam injetá-

vel 0,2% 
Frasco c/ 20ml  Frasco 50 R$ 35,1400   
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torios). 

65 

Aines e Corticoi-

des (anti-

inflamatórios) 

Meloxicam injetá-

vel 2% 
Frasco c/ 50ml  Frasco 5 R$ 82,2800   

66 

Aines e Corticoi-

des (anti-

inflamatórios) 

Dipirona injetável 

50% 
Frasco c/ 50ml  Frasco 10 R$ 10,1200   

67 
ATB (antimicro-

bianos) 

Enrofloxacino 

injetável 5% 
Frasco c/ 10ml Frasco 50 R$ 14,4900   

68 
ATB (antimicro-

bianos) 

Sulfadimetoxina + 

ormetoprim 400  

Caixa c/ 20 

comprimidos 
Comprimidos 400 R$ 53,4500   

69 
ATB (antimicro-

bianos) 

Sulfadimetoxina + 

ormetoprim 1600  

Caixa c/ 20 

comprimidos 
Comprimidos 400 R$ 158,2000   

70 

Atb tópicos (an-

timicrobianos 

tópicos) 

ANTIBIÓTICO 

BACTERICIDA 

PARA USO EM 

CANINOS E 

FELINOS. 

Benzilpenicilina 

procaína 

10.000.000 UI, 

Benzilpenicilina 

benzatina 

10.000.000 UI, 

Dihidroestrepto-

micina (sulfato) 

20g, Veículo q.s.p. 

100 mL.  

Frasco c/ 50ml Frasco 100 R$ 54,9000   

71 

Atb tópicos (an-

timicrobianos 

tópicos) 

Pomada. Gentami-

cina, sulfanilamida, 

sulfadiazina, ureia, 

palmitato de vita-

mina A 50g 

Bisnaga c/ 50g Bisnaga 100 R$ 36,0300   

72 

Atb tópicos (an-

timicrobianos 

tópicos) 

Creme de uso tópi-

co antibacteriano: 

sulfato de Genta-

micina, Valerato de 

Betametasona, 

Miconazol 

Bisnaga c/ 15g Bisnaga 20 R$ 75,5400   

73 

Atb tópicos (an-

timicrobianos 

tópicos) 

Cetoconazol spray 

2% 

Frasco com 

200 ml 
Frasco 10 R$ 63,2300   

74 

Atb tópicos (an-

timicrobianos 

tópicos) 

Antibiótico, anti-

inflamatório: oxite-

traciclina, hidrocor-

tisona spray. 

Frasco com 

125 ml 
Frasco 20 R$ 24,3700   

75 

Atb tópicos (an-

timicrobianos 

tópicos) 

Sulfadiazina de 

prata, sulfato de 

neomicina, alumí-

nio spray 

Frasco com 

500 ml 
Frasco 50 R$ 22,9300   

76 
Cardio e diuréti-

co 
Benazepril 5mg 

Caixa com 28 

ou 30 compri-

midos 

Comprimido 600 R$ 3,8714   

77 Gastro 
Citrato de maropi-

tant injetável 1% 

Frasco com 20 

ml 
Frasco 15 R$ 259,3000   

http://www.fmsc.rs.gov.br/


 

 

 

 

    Página 24 de 35 
Av. Santos Ferreira nº 1895 – Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS - CEP 92.025-502 

Fone: (51) 3059-8522 - www.fmsc.rs.gov.br 

78 Otológico 

Solução para tra-

tamento otológico: 

aceponato de hi-

drocortisona, sulfa-

to de gentamicina, 

nitrato de micona-

zol. 

Frasco 10 ml Frasco 12 R$ 119,1800   

79 Otológico 

Suspensão otológi-

ca: clortrimazol, 

gentamicina, beta-

metasona 

Bisnaga com 

13 ou 15 gra-

mas 

Bisnaga 20 R$ 62,2900   

80 Otológico 

Solução otológica: 

cetoconazol, sulfa-

to de tobramicina, 

fosfato sódico de 

dexametasona, 

cloridrato de lido-

caína 

Frasco 20 ml Frasco 20 R$ 92,2900   

81 Otológico 

Pomada para tra-

tamento de otite 

canina e felina: 

ciprofloxacina, 

clotrimazol, valera-

to de betametasona 

Bisnaga 15 

gramas 
Bisnaga 40 R$ 68,1600   

82 Otológico 

Solução higieniza-

dora otológica para 

cães e gatos: ácido 

salicílico, ácido 

lático. 

Frasco 100ml Frasco 20 R$ 32,8000   

83 Otológico 

Limpador auricu-

lar: trolamina, 

polissorbato, clore-

to de sódio, com-

posto de fenoxieta-

nol e parabenos, 

alantoína, aloe 

vera, ácido lático, 

água purificada. 

Frasco 100ml Frasco 20 R$ 44,9400   

84 Otológico 

Limpador de ouvi-

dos de cães e gatos: 

ácido lático, ácido 

málico, ácido sali-

cílico, citronela, 

calêndula. 

Frasco 100ml Frasco 20 R$ 22,3300   

85 
Vermífugos 

(antihelmínticos) 

Praziquantel, pa-

moato de pirantel, 

febantel (50mg, 

144mg, 150 mg). 

Caixa com 2 

ou 4 compri-

midos 

Comprimidos 2.000 R$ 4,8940   

86 
Vermífugos 

(antihelmínticos) 

Fembendazol 

500mg 

Caixa com 6 

comprimidos 
Comprimidos 1.800 R$ 6,9767   

87 
Vermífugos 

(antihelmínticos) 
Nitenpiram 57mg 

Caixa com 6 

comprimidos 
Comprimidos 3.000 R$ 16,0166   

88 
Vermífugos 

(antihelmínticos) 

Ivermectina equi-

nos 0,13g 

Seringa de 

pasta com 6,5g  
Seringa 24 R$ 8,1300   

89 
Vermífugos 

(antihelmínticos) 

Pamoato de piran-

tel equinos 

Seringa de 

pasta com 25g 
Seringa  24 R$ 11,6000   
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90 Xampus 

Xampu contendo 

Nitrato de micona-

zol 2,53 g. Gluco-

nato de clorexidine 

(solução a 20%) 

10,00 mL. Essência 

herbal 0,20 g. Veí-

culo q.s.p. 100,00 

mL. 

Frasco 500 ml  Frasco 5 R$ 127,6500   

91 Xampus 
Xampu Peróxido 

de Benzoíla 3,5% 
Frasco 500 ml Frasco 12 R$ 142,0600   

92 Xampus 
Xampu Cetocona-

zol 2% 
Frasco 500 ml Frasco 12 R$ 100,6000   

93  Vacina 
Vacina para tétano 

equino.  

Frasco-ampola 

contendo 2 ml 

(1 dose). 

Frasco-

ampola 
120 R$ 7,9100   

94  Vacina 
Vacina para influ-

enza equino. 

Frasco-ampola 

contendo 2 ml 

(1 dose). 

Frasco-

ampola 
120 R$ 19,8600   

95 Vacina 

Vacina polivalente 

canina V10. Uma 

(01) dose contem: 

Frasco ampola com 

1mL, com fração 

liofilizada e fração 

diluente (fração 

diluente com 1ml 

da vacina de coro-

navírus canino 

inativado contendo 

um adjuvante); 

e/ou frasco-ampola 

com fração diluente 

de 1ml e frasco 

com pó liofilizado 

(Vacina para cino-

mose, adenovírus 

tipo 2, parainfluen-

za, parvovírus, 

coronavírus, lep-

tospira canicola-

grippotyphosa-

icterohae-

morrhagiae-

pomona). 

Caixa com 10 

ou 25 doses. 
Dose 250 

R$ 44,2500 

 
  

96 
ATB (antimicro-

bianos) 
Doxaciclina 400mg 

Caixa c/ 7 

comprimidos 
Comprimido 140 R$ 16,9386   

97 Emergencial 
Cloridrato de Do-

xapram 

Frasco-

Ampola 20ml 

Frasco-

Ampola 
1 R$ 357,2100   

98 Oftálmico 

Colírio substituto 

de lágrimas: sulfato 

de condroitina A, 

associado com 

cloreto de sódio. 

Frasco 8 ml Frasco 20 R$ 97,7533   

99 
Vermífugos 

(antihelmínticos) 
Ivermectina 6mg 

Caixa c/ 2 ou 4 

comprimidos 
Comprimido 40 R$ 2,5231   
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GRUPO V – MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

Item Categoria Medicamento 
Apresentação/ 

embalagem 
Unidade 

Quantidade 

UNITÁRIA 

Estimada 

Valor 

UNITÁRIO 

Máximo 

Aceitável  

Marca/ 

modelo/ 

laboratório 
(informação 

de acordo com 

o item) 

Nº Registro 
MAPA/ 

ANVISA  
(para itens com 

obrigatoriedade 

de registro) 

100 Analgésicos 
Tramadol retard 

100mg  

Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 6.000 R$ 2,7765   

101 Analgésicos 
Tramadol 50mg 

cápsula 

Caixa 10 cáp-

sulas 
Cápsula 1000 R$ 1,0896   

102 Analgésicos Morfina 10mg/ml 
Ampola com 

1ml 
Ampola 800 R$ 3,7740   

103 Analgésicos 
Fentanil 

50mcg/ml 

Ampolas de 

5ml  
Ampola 50 R$ 2,8882   

104 Anestésicos Isoflurano  Frasco 240ml Frasco 100 R$ 150,7622   

105 Anestésicos 
Propofol 

(10mg/ml) 

Frasco de 

20ml 
Frasco 500 R$ 11,1348   

106 
Anti convulsio-

nantes 

Fenobarbital 

100mg 

Caixa c/ 20 

comprimidos 
Comprimido 500 R$ 0,1469   

107 
Anti convulsio-

nantes 

Gabapentina 

300mg 

Caixa c/ 30 

cápsulas 
Cápsula 600 R$ 0,9992   

108 
Anti convulsio-

nantes 
Clonazepam 2mg 

Caixa c/ 20 

comprimidos 
Comprimido 100 R$ 0,1804   

109 
Anti convulsio-

nantes 

Amitriptilina 

25mg 

Caixa c/ 20 

comprimidos 
Comprimido 100 R$ 0,1774   

110 
Anti convulsio-

nantes 

Midazolam 

5mg/ml 

Caixa c/ 5 

Ampolas de 

5ml 

Ampola 800 R$ 3,1146   

111 
Anti convulsio-

nantes 
Diazepam 5mg/ml 

Caixa c/ 50 

Ampolas de 

2ml 

Ampola 800 R$ 0,5318   

112 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Dipirona 500mg 
Caixa c/ 30 

comprimidos 
Comprimido 10.000 R$ 0,0776   

113 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Dipirona 1g 
Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 2.000 R$ 0,8109   

114 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Dipirona 

50mg/ml 

Frasco c/ 

100ml  
Frasco 15 R$ 7,1384   

115 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Prednisona 5mg 
Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 500 R$ 0,2372   

116 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Prednisona 20mg 
Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 500 R$ 0,3988   

117 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Prednisolona 5mg 
Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 500 R$ 0,5250   

118 

Aines e Corti-

coides (anti 

inflamatorios) 

Prednisolona 

20mg 

Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 500 R$ 0,8715   
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119 
ATB (antimicro-

bianos) 

Cefalotina 

1000mg/5ml 
Frasco c/ 5ml Frasco 20 R$ 10,8303   

120 
ATB (antimicro-

bianos) 
Cefalexina 500mg 

Caixa c/ 10 

comprimidos 
Comprimido 3.000 R$ 0,8442   

121 
ATB (antimicro-

bianos tópicos) 
Neomicina, baci-

tracina 
Bisnaga 15g Bisnaga 200 R$ 3,1916   

122 
Cardio e diuréti-

co 

 Espironolactona 

25mg 

Caixa c/ 30 

comprimidos 
Comprimido 60 R$ 0,2733   

123 
Cardio e diuréti-

co 

Espironolactona 

100mg 

Caixa c/ 30 

comprimidos 
Comprimido 60 R$ 0,5247   

124 Emergencial 
Sulfato de atropi-

na 0,25mg/ml 

Caixa c/ 100 

ampolas de 

1ml 

Ampola 100 R$ 0,4270   

125 Emergencial Efedrina 50mg/ml 

Caixa c/ 100 

ampolas de 1 

ml 

Ampola 100 R$ 4,4067   

126 Emergencial 

Cloridrato de 

Prometazina 

(25mg/ml) 

Caixa c/ 50 

ampolas de 2 

ml 

Ampola 50 R$ 1,9383   

127 Emergencial 

Cloridrato de 

Naloxona 

(0,4mg/ml) 

Caixa c/ 10 

ampolas de 1 

ml 

Ampola 20 R$ 4,7170   

128 Gastro 
Ranitidina 

15mg/ml 

Frasco c/ 120 

ml 
Frasco 10 R$ 17,3333   

129 Gastro 

Sucralfato 

2g/10ml 

(200mg/ml) 

Flaconete com 

10 ml 
Flaconete 60 R$ 2,8223   

130 Gastro 
Ondansetrona 

2mg/ml 
Ampola c/ 2ml Ampola 50 R$ 1,7560   

131 Gastro 
Glicerina (glicerol 

95%) 

Caixa c/ 10, 12 

ou 24 suposi-

tórios 

Supositório 120 R$ 1,5405   

132 Oftálmico 

Gatifloxacino 

5mg/ml, solução 

oftálmica 

Frasco 5 ml Frasco 30 R$ 39,0100   

133 Oftálmico 

Retinol, associado 

com cloranfeni-

col, metionina e 

aminoácidos.  

Bisnaga 3,5 

gramas 
Bisnaga 10 R$ 9,9541   

134 Oftálmico 
Cloridrato de 

dorzolamida 
Frasco 5 ml Frasco 15 R$ 21,4263   

135 Oftálmico 

Latanoprosta, 

cloreto de ben-

zalcônio. Solução 

oftálmica 

Frasco 2,5 ml Frasco 30 R$ 75,1300   

136 Oftálmico 

Emulsão oftálmi-

ca estéril de ci-

closporina (0,5 

mg/ml) 

Caixa c/ 30 

flaconetes 

c/0,4ml 

Flaconete 450 R$ 4,8703   

137 Quimioterápico 
Sulfato de vincris-

tina 1mg/1ml 

Frasco-ampola 

1ml 

Frasco-

ampola 
10 R$ 28,3500   

138 
ATB (antimicro-

bianos) 

Amoxicilina 

(500mg) + Clavu-

lanato de Potássio 

(125mg) 

Caixa com 12, 

14, 18 ou 21 

comprimidos 

Comprimido 1080 R$ 4,3821   
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139 
Cardio e diuréti-

co 
Enalapril 5mg 

Caixa com 30 

comprimidos 
Comprimido 150 R$ 0,4481   

140 
Cardio e diuréti-

co 
Enalapril 10mg 

Caixa com 30 

comprimidos 
Comprimido 150 R$ 0,6013   

VALOR UNITÁRIO TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL para a licitação: 

R$ 6.166,17 (Seis mil, cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos) 

 

5.3. Na embalagem do item deve constar externamente os dados de identificação, data de fabricação, vali-

dade e nº do lote. 

 5.3.1. PARA OS ITENS COM DATA DE VALIDADE DEVERÃO SER ENTREGUES COM 

PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. 

6. DAS AMOSTRAS 

6.1. O Requisitante, se achar necessário, “poderá” solicitar amostras dos produtos ofertados pelas empre-

sas classificadas em primeiro lugar. A solicitação se dará através do chat eletrônico do sistema Banrisul, 

onde o certame é processado. 

 6.1.1. As amostras deverão ser entregues na Fundação Municipal de Saúde de Canoas – Diretoria 

Administrativa (Unidade de Licitações e Compras), sito a Avenida Santos Ferreira, nº 1895 – Bairro: Nos-

sa Senhora das Graças – Canoas/RS. Horário: 9 horas às 17 horas. Telefone: 3059 8522, com a Comissão 

de Registro de Preços. (Amostras devidamente identificadas, constando nome da empresa e indicando o 

item). 

 6.1.2. A Administração analisará as amostras, através de seu responsável técnico e expedirá termo 

de aprovação/reprovação, que será anexado aos autos do processo e publicado na ata de julgamento da 

sessão pública. Sendo aprovada a(s) amostra(s), e a documentação habilitatória apresentada, a licitante será 

declarada vencedora. Caso não seja aprovada a(s) amostra(s), o(a) pregoeiro(a) convocará a(s) licitante(s) 

subsequentes, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

Edital. A não apresentação das amostras ou sua apresentação em não conformidade implicará na desclassi-

ficação da proposta proponente no respectivo certame. 

7. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

7.1. O objeto se estiver de acordo com Edital e seus Anexos, será recebido: 

  7.1.1. Provisoriamente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da en-

trega dos materiais, ficando a cargo da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, pela fiscalização da 

contratação, a expedição do Termo de Recebimento Provisório e/ou carimbo de recebimento, face a 

necessidade de verificação das quantidades e especificações do objeto; 

  7.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 20 dias após o recebimento provisório, 

ficando a cargo da fiscalização da contratação a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e/ou 

aposição do carimbo de certificação / aceitação do objeto na Nota Fiscal / Fatura, nos termos do artigo 

73, II, "a" e "b", da Lei nº. 8.666/93. 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de MENOR PREÇO POR ITEM, desde 

que cumpridas as exigências técnicas do presente Termo de Referência. 

8. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
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8.1. As exigências de habilitação são as constantes no item 8 do Edital e estão em conformidade com o 

art. 4º inciso XIII, da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e ao Decreto Municipal 

829/2009. 

9. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

9.1. Demais informações, como as relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições Gerais, Obri-

gações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais condições rela-

tivas à execução do objeto, estão previstas no Edital e na minuta da Ata de Registro de Preços e deverão 

ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora.        
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

EDITAL PE Nº 20/2018 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.885.499/0001-76, estabelecida na Avenida Santos Ferreira, nº 1895, Bairro Nossa Senhora das Gra-

ças, na Cidade de Canoas/RS, CEP 92025-502, adiante denominada simplesmente FMSC, neste ato re-

presentada pelo seu Diretor Presidente, Sr. FERNANDO RITTER, inscrito no CPF n° 756.276.710-68,e, 

de outro lado, a empresa.............., inscrita no CNPJ sob o n°............., estabelecida na ........................., nº 

......, Bairro ............. na Cidade de ....../...., CEP ......-...., adiante denominada COMPROMITENTE, neste 

ato representada por seu Sócio(a) Administrador(a), Sr(a). ................, brasileiro(a), empresário(a), porta-

dor(a) da Carteira de Identidade nº....................., inscrito(a) no CPF nº ................., residente e domicilia-

do(a) em ................, firmam a presente Ata de Registro de Preços, conforme Processo Administrativo nº 

054/2018, EDITAL PE Nº 20/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018, subordinando-se com as 

disposições da Lei nº. 10520/02, Decreto Municipal nº 354/2015, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, 

bem como pela legislação pertinente e pelas cláusulas previstas no Edital e seus Anexos da licitação su-

pra, nos termos que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PRAZO DE VALIDADE 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para possível fornecimento parcelado de medica-

mentos de uso humano, medicamentos de uso veterinário, material de uso veterinário (ambulatori-

al), material de uso ambulatorial e equipamentos clínicos, de acordo com as especificações em edital e 

seus anexos e quantidades estimadas constantes no Anexo I do Edital (Termo de Referência).. 

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Re-

gistro de Preços. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PREÇO(S) E DO REAJUSTE 

2.1. O(s) preço(s) registrado(s) é(são) o(s) constante(s) da proposta vencedora da licitação, lançada na 

listagem de Registro de Preços e relacionados no Anexo I desta Ata. 

2.2. Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 

2.3. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 354/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. Dos Direitos: 

3.1.1. Da FMSC: contratar, se necessário, o objeto deste Registro; e 

3.1.2. Do COMPROMITENTE: ser contratado se a FMSC utilizar o Registro de Preços, ou, em igualda-

de de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

3.2. Das Obrigações: 

3.2.1. Da FMSC: contratar com o COMPROMITENTE, ou em igualdade de condições, dar preferência 

ao mesmo se contratar por outra forma. 

3.2.2. Do COMPROMITENTE: atender, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos, todos 

os pedidos de contratação recebidos durante o período de validade do Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O preço registrado poderá ser cancelado pela FMSC quando o COMPROMITENTE: 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II – Não firmar o Contrato ou negar-se a retirar / aceitar o instrumento contratual (Ordem de Compra ou 
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outro instrumento hábil expedido pela Administração, cfe. Art. 62, caput e §2º, da Lei 8666,93) ou instru-

mento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

IV - Sofrer as penalidades previstas no art. 87, inc. III e IV, da Lei n° 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº 

10.520/02. 

4.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens I, II e IV, desta cláusula será for-

malizado por despacho do presidente da FMSC assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortui-

to ou força maior que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.2.1. Por razão de interesse público; ou 

4.2.2. A pedido do fornecedor. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A FMSC e o COMPROMITENTE ficam adstritos à fiel observância das cláusulas do Edital e dos 

Anexos da licitação, em especial quanto a Condições Gerais, Obrigações, Fiscalização, Pagamento, 

Penalidades e demais cláusulas e condições relativas à execução do objeto, que deverão ser atendidas 

na íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s) acaso contratada. 

5.2. Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018, e a proposta apresentada pela empresa 

COMPROMITENTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

6.1. Fica eleito o Foro de Canoas (RS) para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de 

Registro de Preços. 

E, por estarem às partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 2 

(duas) vias, de igual teor. 

 

Canoas, .... de .............. de 2018. 

 

 

_________________________________________________ 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

 

 

 

___________________________________________ 

Empresa Detentora do Preço Registrado 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

  

INSTRUÇÕES: 

 ENTREGAR A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 

 AS EMPRESAS PARTICIPANTES PODEM OPTAR POR ENTREGAR SUAS PROPOSTAS 

EM MODELO/FORMATAÇÃO PRÓPRIA, NO ENTANTO, DEVEM TOMAR O CUIDADO 

DE FAZER CONSTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE MODELO SOB 

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

1. DADOS DO PROPONENTE: 

Nome da empresa:  

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

Nome do responsável legal pela assinatura da Ata de Registro de Preços:  

 

 

1. PROPOSTA DE PREÇO: 

 

(Inserir aqui a tabela de itens ofertados pela licitante conforme tabela apresentada no item 5.2 do termo 

de referência) 

 

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

2.1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS: 

 

3.1. Conforme Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 

4. DECLARAÇÕES: 

 

4.1. Declaramos que, nos valores propostos, estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas, inclusive 

seguros de transporte, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas necessárias ao 

fornecimento integral do objeto deste Edital; 

 

5.2. Declaramos para os efeitos legais que atendemos a todas as especificações constantes no Edital de 

Pregão Eletrônico da FMSC nº 08/2018 e seus anexos, bem como aderimos a todas as disposições estabe-

lecidas em lei e no certame licitatório, motivo pelo qual apresentamos a presente proposta.  

 

 

xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 2018. 

 

 

_________________________________________ 

                            Assinatura 

          Cargo e nome do responsável legal  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES: 

 Entregar as declarações em papel timbrado da empresa. 

 

 

(TIMBRE DA EMPRESA) 

 

À 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ n° 

________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_____________________________________,  portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________, DECLARA que não está temporariamente suspensa de participar em licitação e 

impedida de contratar com a Administração do Município de Canoas, não foi declarada inidônea para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas Municipal, Estadual ou Federal.  

  DECLARA, ainda, que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declara-

da será imediatamente comunicado, por escrito, a Diretoria Administrativa da Fundação Municipal de Saúde 

de Canoas. 

 

 

 

 

[CIDADE], [DATA] 

 

 

Assinatura do representante legal 

_____________________________________ 

Nome e cargo do representante legal 
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(TIMBRE DA EMPRESA) 

 

À 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ n° ________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________________________,  portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7º da CF e V do art. 27 da Lei nº 8666/93, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro 

de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584. 

 

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

 

 

[CIDADE], [DATA] 

 

 

Assinatura do representante legal 

_____________________________________ 

Nome e cargo do representante legal 
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(TIMBRE DA EMPRESA) 

 

À 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

 

 

  

DECLARAÇÃO 

 

 

 

  A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ n° 

________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_____________________________________,  portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________, DECLARA a inexistência, no quadro da empresa, de sócios ou empregados 

com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam 

cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, nos cargos 

de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza. 

 

 

[CIDADE], [DATA] 

 

 

Assinatura do representante legal 

_____________________________________ 

Nome e cargo do representante legal 
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