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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS 

 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018  

PROCESSO Nº 145/2018  

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 

outsourcing de impressão. 

 

  

 

COMUNICADO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO PRESENCIAL 

 

 

 COMUNICO as empresas interessadas na licitação em epígrafe, que em razão do sistema do 

Pregão do Banrisul permanecer inoperante (Incidente Banrisul nº 1243191) durante a sessão de lances 

no tempo randômico e pelo fato de que o sistema não permite reagendar uma nova sessão, informo 

que: 

 

a) Será realizada uma sessão presencial no dia 13/11/2018 às 15h, para que as empresas licitantes 

apresentem uma única proposta, a partir do valor do último lance registrado no sistema do pregão 

do Banrisul, em envelope lacrado e com a identificação da empresa a ser aberto somente na sessão 

na presença das demais empresas licitantes;  

b) Para as empresas que optarem em não participar da sessão presencial, será considerado para efeito 

de proposta, o último lance registrado no sistema; 

c) Caso ocorra empate ficto, o desempate será realizado através de um sorteio na mesma sessão 

apenas das empresas licitantes em situação de empate; 

d) A sessão presencial será realizada na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, localizada 

na Av. Santos Ferreira, nº 1895, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas/RS; 

e) As licitantes que desejarem participar e se manifestar durante a sessão pública deste procedimento 

licitatório deverão se fazer presentes por meio de seus titulares ou prepostos, ambos devidamente 

credenciados para a execução dos atos especificados na Carta de Credenciamento (Anexo I) deste 

comunicado, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações juntamente com o 

envelope contendo a proposta; 

f) A Carta de Credenciamento, firmada por quem de direito represente a licitante, deverá ser 

entregue no momento seguinte a abertura da Sessão Pública, fora do Envelope da Proposta, 

juntamente com a cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial do credenciado; 

g) Cada representante credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante; 

h) Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos; 

i) A Carta de Credenciamento poderá ser substituída por procuração hábil devidamente reconhecida 

em cartório, nos termos da Lei, com poderes gerais e específicos necessários à prática de quaisquer 

atos relacionados à licitação, quando a licitante se fizer representar por preposto. 
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j) Os titulares das empresas licitantes que desejarem acompanhar pessoalmente as sessões também 

deverão apresentar a Carta de Credenciamento, com as devidas alterações no Anexo I deste 

comunicado. 

 

   

 

Este comunicado encontra-se disponível em www.fmsc.rs.gov.br e 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

 

 

Canoas, 09 de novembro de 2018. 

 

Suzana Mônica da Silva 

Pregoeira 
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ANEXO I 

 

Edital de Pregão Eletrônico 022/2018 

Processo nº 145/2018 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Prezado(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações da FMSC, 

 

Eu, _________________________________, CPF nº _______________, na qualidade de 

responsável legal da empresa _______________________________________, CNPJ Nº 

_________________, localizada na ______________________________________, Bairro 

___________________, Cidade/Estado _______________________, CEP _______________, credencio o(a) 

Senhor(a) ___________________________________________, Estado Civil __________________, 

Profissão __________________, Nacionalidade _______________,  RG nº_______________, CPF nº 

__________________, residente e domiciliado a _________________________________________, Bairro 

__________________, Cidade/Estado __________________, CEP _______________, para atuar no 

procedimento licitatório em epígrafe como representante desta licitante, conferindo a ele(ela) poderes para 

assinar/rubricar quaisquer documentos relacionados à licitação, especialmente as atas e documentos, participar 

das reuniões, impugnar documentos, podendo praticar todos os atos que julgar necessário ao interesse desta 

licitante. 

 

Canoas-RS, ____, de _____________ de 2018. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante  

Carimbo 

 

_______________________________________________________________ 

Nome e CPF do representante legal da licitante 

 

OBSERVAÇÃO: esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.               
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