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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA A 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE 
BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO, COM ÁREA 
TOTAL DE 25,59 M2 – TIPO MAIOR OFERTA. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO- RS, no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 03 do mês de 
agosto do ano de 2020, na sala de reuniões do Setor de Licitações e Contratos, localizada à 
Avenida João Isidoro, nº 222, se reunirão a  Comissão de Licitação, designados pela Portaria 
nº 11.935 de 11 de julho de 2019, com a finalidade de receber propostas e documentos de 
habilitação, objetivando a concessão administrativa de uso, onerosa, de bem imóvel do 
Município, com área total de 25,59m² conforme Termo de Referência- Anexo I. processando-
se essa licitação nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei 
Complementar nº 147/2014, e do Decreto Municipal nº 2.119/2016, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  
 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. A presente licitação destina-se à escolha da proposta com Maior Oferta para concessão 
administrativa onerosa das dependências do imóvel público onde está sediado o Hospital 
Municipal Dr. Pedro Calil, concessão aprovada pela Lei Municipal nº 2.251, de 23 de junho 
conforme descrição e identificação abaixo: 

 
 Uma sala com área de 20,86 m², com largura de 4,85 metros e comprimento de 

4,3 metros, piso cerâmico com junta de 1 cm, porta de 80x210 cm, ar condicionado e 
instalação elétrica em perfeitas condições; 

 Uma sala com área de 4,73 m², com largura de 1,10 metros e comprimento de 
4,3 metros, piso cerâmico com junta de 1 cm, porta de 80x210 cm, ar condicionado e 
instalação elétrica em perfeitas condições. 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no 
local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 
2.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora dos 
envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 
   a) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu 
representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento. 
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2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 
credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos 
envelopes de habilitação e de propostas. 
2.5. Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação. 

2.6. Estará impedido de participar da licitação, sob as penas da lei, quem tiver sido declarado 
inidôneo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública ou suspenso nos termos do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
2.7. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no nos itens 2.1 a 
2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 
habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 
como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO- RS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2020 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO- RS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2020 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA HABILITAÇÃO: 

3.1. A habilitação à presente licitação far-se-á mediante comprovação de regularidade jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica, através de entrega do invólucro nº 01, contendo, 
obrigatoriamente, original ou cópia autenticada da documentação referida a seguir: 

3.1.1. Regularidade Jurídica: 

 a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 

3.1.2. Regularidade Fiscal: 

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

 b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

 c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 
Negativa); 

  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede 
do licitante; 

  e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 
do licitante; 

 f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 

3.1.3. Regularidade Trabalhista e do Trabalho do Menor: 

 a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 

   b) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, 
que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República; 

3.3.3. Qualificação Técnica:   

   a) Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a 
empresa vencedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou 
pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal;  

3.3.4. Qualificação Econômico-financeira: 

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

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, observada a íntegra do inciso I do art. 31 da Lei 8.666/93, cujos índices mínimos 
aceitáveis serão apurados pela aplicação das seguintes fórmulas, que deverão ser 
apresentadas pelo licitante em planilha própria, conforme segue: 

 

LC – LIQUIDEZ CORRENTE: 

Fórmula: LC = AC/PC o resultado deverá ser igual ou maior que 1,0 (um). 

LG – LIQUIDEZ GERAL: 

Fórmula: LG = (AC+RLP)/(PC + PELP) o resultado deverá ser igual ou maior que 1,0 (um). 

GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO: 

            PC + PELP 

       ----------------- = igual ou menor que 0,7 (sete avos).                   
          AT 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

a.4) Para as empresas licitantes que ainda não tenham 01 (um) ano de exercício social, deverá 
ser apresentado Balanço de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou 
entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa 
ficando estas empresas dispensadas da apresentação das exigências previstas nas alíneas “a” 
e “b” do subitem 4.5. 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data 
de apresentação da proposta. 

                   b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada 
para a apresentação do documento; 
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                    c) Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja 
com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 
cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.        
3.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e regularidade trabalhista, 
previstos no item 3.1.3 e 3.1.4, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação 
de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão 
em que foi declarada como vencedora do certame. 

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

3.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 6.3, a sessão da Concorrência Pública será 
suspensa, podendo a Comissão de Licitação fixar, desde logo, a data em que se dará 
continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim 
de acompanhar o julgamento da habilitação. 

 3.2.3. O benefício de que trata o item 6.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 

3.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 10, alínea a, deste edital. 

3.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Comissão de 
Licitação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 
envelope. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ADJUDICAÇÃO: 

4.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o maior 
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

4.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Comissão de Licitação 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

4.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitações 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para 
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação 
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 
licitante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PROPOSTA: 
 
5.1. O invólucro de nº 2 deverá conter a proposta financeira, datilografada ou digitada, no 
formulário fornecido pela Prefeitura (anexo IV) ou em formulário próprio do licitante, 
obedecendo rigorosamente, lacrada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada 
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pelo representante legal em sua última folha e rubricada nas demais, devendo também constar 
a razão social, CNPJ, e nome do signatário: 

5.2. A Proposta financeira deverá ter o valor da proposta mínima de R$ 300,00 (trezentos 
reais) mensais, para exploração, para concessão administrativa onerosa das dependências 
do imóvel público onde está sediado o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, concessão aprovada 
pela Lei Municipal nº 2.251, de 23 de junho conforme descrição e Termo de Referência.             

5.3. Pagamento será realizado mensalmente, após assinatura do contrato, correspondente a 
exploração na forma de permissão do objeto da presente licitação; 
 
5.4. A contratação será  por 12 (doze) meses  a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por igual período, em até 48 meses, se ambas as partes concordarem, e os valores 
serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 

5.5. Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do bem imóvel 
concedido, bem com os tributos municipais, estaduais e federais porventura incidentes, 
correrão por conta do licitante e deverão estar computadas na proposta. 

5.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura dos 
envelopes/proposta, prazo em que as condições devem ser sustentadas. 

5.7. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão neste Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

 6.1.  Somente serão aceitas as propostas cuja oferta seja igual ou superior a R$300,00 
(trezentos reais) mensais.  

 6.2. A Comissão analisará, uma a uma as propostas, fato que ensejará a desclassificação 
daquelas que sejam inaproveitáveis, por preenchidas em desacordo com este Edital. 

 6.3. Serão igualmente desclassificadas as propostas que oferecerem vantagens baseadas nas 
demais, ou ainda, que manifestamente se apresentarem inexequíveis, a juízo da Comissão, 
ressalvado o direito da licitante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:  

7.1. Pagar mensal e pontualmente o valor contratado;  

7.2.Sujeitar-se à fiscalização, notificação e autuação do MUNICÍPIO; 

7.3. Zelar pela manutenção, limpeza e conservação do bem concedido, com especial atenção à 
conservação dos banheiros e recolhimento do lixo de sua área de concessão; 

7.4. Comunicar a Secretaria Municipal da Saúde, mediante protocolo, sempre que houver 
necessidade de providências e/ou de esclarecimentos sobre a concessão; 
7,5. Devolver o bem, ao final do prazo da concessão, ou por motivo de rescisão do presente 
contrato, nas mesmas condições em que foram recebidos; 
7.6. Apresentar ao Município todo e qualquer material de divulgação do estabelecimento e 
requerer a aprovação antecipada do Chefe do Poder Executivo; 
7.7. Obedecer e fazer cumprir o Código de Posturas do Município; 
7.8. Manter-se, durante o período da concessão, em compatibilidade com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidos no Edital de Concorrência, bem como com as obrigações 
ora assumidas; 
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7.9. Assumir a inteira responsabilidade pela entrada e saída dos veículos na área de 
concessão, eximindo o município de qualquer responsabilidade sobre os mesmos; 
7.10. Fornecer equipamento de tomografia para locação no hospital municipal; 
7.11. Fornecer o serviço de técnico em radiologia especialista e com treinamento para o 
manuseio do equipamento de tomografia; o funcionamento conforme especificado ficando o 
período, turnos e sobreaviso a critério da contratada; 
7.12. Fornecer dosimetria pessoal para os servidores do serviço de Radiologia bem como 
treinamentos mensais a equipe técnica; 
7.13. Fornecer dosimetria e relatórios de dose do equipamento de tomografia e dos 
funcionários destinados ao serviço; 
7.14. Fornecer treinamento a equipe hospitalar afim de atender a demanda seguido as bases 
de radioproteção; 
7.15. Indicar responsável técnico supervisor de aplicação das técnicas radiológicas com 
especialidade obrigatória em Imaginologia e em Tomografia Computadorizada (pós-graduado) 
a fim de garantir o conhecimento base para o serviço e com Registro ativo no CRTR; 
7.16. Disponibilizar médico radiologista conforme legislação em caráter de RT. 
7.17. Disponibilizar Laudos dos exames de Tomografia Computadorizada, com caráter de 
prazos em 2 horas urgência, 48 horas Eletivo, 72 horas Eletivo com assinatura de carimbo de 
médico radiologista com registro no colégio brasileiro de radiologia CBR ativo; Os exames 
utilizarão o sistema Digital de imagem com a utilização de sistema PACS que permita acesso 
digital global autorizado pela rede hospitalar e entrega de laudo físico com CODE para 
visualização dos exames em acesso digital; 
7.18. Fornecer as bases de física médica e radiometria para o Tomógrafo; 
7.19. Manter a atuação ativa de profissional Físico Medico para melhora continua de protocolos 
de exposição á radiação;  
7.20. Alocar o servidor remoto para o uso do sistema PACS e acessibilidade das imagens; 
7.21. A CONTRATADA poderá usar o espaço para atendimento ao público em geral e 
particular aos exames de imagem prestados que não estão contemplados via solicitação de 
consórcio.   

7.22. Além das obrigações acima relacionadas fica a CONCESSIONÁRIA estritamente 
PROIBIDA de: 

a) Repassar, ceder, conceder, vender, locar, subcontratar, emprestar ou sob qualquer outra 
forma transferir os direitos da presente concessão; 
b) Proceder a modificação de qualquer física da edificação ou realizar qualquer benfeitoria, 
ainda que útil ou necessária, sem a prévia autorização do Chefe do Executivo Municipal. 

7.23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

7.24. A CONTRATANTE obriga-se a acompanhar as especificações e a qualidade dos serviços 
prestados; 

7.25. Disponibilizar local com dimensões e estruturas adequadas para a instalação do 
equipamento garantindo a segurança do mesmo contra intempéries do tempo; 

7.26. Fornecer blindagem de radioproteção apropriada para os equipamentos, presentes na 
sala de exames e sala de operação, bem como a adequação da sala conforme legislação 
especifica para a radiologia. 

7.27. Fornecer a higienização e profilaxia base do local, ficando a CONTRATADA responsável 
por treinar o servidor da CONTRATANTE para tal fim, levando em consideração os cuidados 
com os equipamentos. 

7.28. Fornecer alimentação elétrica constante para os equipamentos, adequando e fornecendo 
quadros elétricos para os equipamentos.  
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7.29. Fornecer sistema de Internet apropriado a demanda dos equipamentos da 
CONTRATADA. 

7.30. Entregar as áreas públicas descritas em perfeitas condições de uso e de acordo com o 
Termo de Vistoria a ser realizado e firmado pelo Fiscal Municipal do Contrato de Concessão de 
Uso designado e pelo Representante Legal da CONCESSIONÁRIA, por ocasião da assinatura 
do Contrato de Concessão; 

7.31. Exercer a Fiscalização sobre o uso do bem, notificar e autuar quando verificar, for 
informado ou tomar ciência de qualquer irregularidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS: 

8.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 (três) dias, 
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

8.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 

8.3.O prazo de vigência do contrato será de por 12 (doze) meses a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, 
em até 48 meses, e os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 

9.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da Concorrência ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame 
e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 

 d) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
contrato. 
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9.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

9.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

10.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-
se as seguintes normas: 

  a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 
ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 
envelopes. 

  b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a 
data marcada para o recebimento dos envelopes.  

   c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no 
Setor de Protocolo, durante o horário de expediente, que se inicia às 08:00h e se encerra às 
17hs, bem como via fax, através do telefone nº (055)32361200, sem prejuízo do protocolo do 
original obedecidos os prazos das alíneas “a” e “b”. 

 d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados 
fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea 
anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir deveres ou criar direitos não previstos 
no Edital, não serão consideradas, aproveitando-se o restante da proposta não conflitante com 
o instrumento convocatório. 

11.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos, propostas, recursos ou 
impugnações, fora dos prazos neste Edital. 

11.3. Todos os licitantes presentes deverão assinar os documentos apresentados pelos 
concorrentes, as quais serão anexadas com a ata no processo licitatório. 

11.4. Todos os presentes ao ato deverão ter comportamento adequado, não sendo tolerado 
qualquer tipo de provocação, ofensa, desabono ou falta de urbanidade aos demais presentes. 
O Presidente da Comissão é a autoridade competente para coibir incidentes, e inclusive, na 
reincidência, afastar os faltosos do recinto, o que poderá acarretar prejuízos à empresa 
licitante. 

11.5. Iniciada a sessão de licitação, não será mais admitida a participação de licitantes 
retardatários. 

11.6. O fato de a empresa participar desta licitação explicita sua concordância com os termos 
deste Edital. 

11.7. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:00 horas às 11:30 horas 
e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Formigueiro, no Setor de 
Licitações e Contratos, situada na Avenida João Isidoro, n.º 222, onde poderão ser obtidas 
cópias do Edital e seus anexos, no site www.formigueiro.rs.gov.br, pelo fone n.º (0xx55) 
3236-1200 ramal 2018 ou 220, ou através do e-mail licitacao@formigueiro.rs.gov.br . 

 

 

mailto:licitacao@formigueiro.rs.gov.br
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ANEXOS: 

12.1. ANEXO I - Descritivo 

12.2. ANEXO II- Termo de Referência; 

12.3. ANEXO III- Minuta do Contrato; 

12.4. ANEXO VI- Modelo de Termo de Desistência; 
12.5. ANEXO V- Modelo de declaração de idoneidade e em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
  
 

Formigueiro- RS, 01 de Julho de 2020. 

 

 

 

    Jocelvio Gonçalves Cardoso 

 Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

DESCRITIVO 

 

                  

1. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa, visando 
contratação de empresa especializada e regularmente constituída, para a Prestação de 
serviços de diagnóstico por imagem com cedência do Equipamento de Tomografia 
computadorizada. 

 

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1. Os serviços serão prestados nas dependências do Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, 
cuja concessão de uso das salas lhe serão permissionados, descrição contida no ANEXO II 
(Termo de Referência) e demais anexos. 

  

3. JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO: 

 

A Administração Municipal de Formigueiro, através da Secretaria Municipal da Saúde e 
Assistência Social tem buscado várias alternativas para ampliar as possibilidades de 
atendimento aos nossos munícipes, principalmente na área da saúde.  

Diariamente os veículos da Secretaria da Saúde se deslocam a outros municípios, tais 
como Santa Maria, Faxinal do Soturno, Santiago e Passo Fundo, entre outros, levando 
pacientes para realizarem exames e, entre eles, está o de tomografia computadorizada. Essa 
situação onera os cofres públicos municipais em virtude das frequentes viagens realizadas. 

Pensando na redução de despesas e na ampliação de serviços prestados pelo Hospital 
Municipal, entendemos ser viável a concessão de espaço para, a partir daí, buscamos 
empresas que se disponham a realizar estes serviços diretamente em nosso município. 

Cabe salientar que, implantando este serviço, o Hospital Municipal poderá se tornar 
referência regional frente a possibilidade de parceria junto ao Consórcio Intermunicipal e 
demais oportunidades que venham a surgir com a instalação desses equipamentos, bem como 
consequentemente fomentar o nosso comércio, tendo em vista o aumento da circulação de 
pessoas no Município. 

Formigueiro, 23 de junho de 2020. 

 

 

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

                                            1. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

 

 

1.1 Constitui OBJETO da presente licitação a concessão administrativa onerosa das 
dependências do imóvel público onde está sediado o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, 
conforme descrição e identificação abaixo: 

 
 Uma sala com área de 20,86 m², com largura de 4,85 metros e comprimento de 

4,3 metros, piso cerâmico com junta de 1 cm, porta de 80x210 cm, ar condicionado e 
instalação elétrica em perfeitas condições; 

 Uma sala com área de 4,73 m², com largura de 1,10 metros e comprimento de 
4,3 metros, piso cerâmico com junta de 1 cm, porta de 80x210 cm, ar condicionado e 
instalação elétrica em perfeitas condições; 

 

 

  

2. FINALIDADE DA CONCESSÃO DE USO: 

 

A futura concessão tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa à Administração 
Pública para o uso exclusivo de instalação de um serviço de diagnóstico por imagem, com 
cedência do Equipamento de Tomografia computadorizada, a ser disponibilizado à toda 
comunidade de Formigueiro e demais pessoas encaminhadas para a realização do exame. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

3.1. A CONTRATANTE obriga-se a acompanhar as especificações e a qualidade dos serviços 
prestados; 

3.2. Disponibilizar local com dimensões e estruturas adequadas para a instalação do 
equipamento garantindo a segurança do mesmo contra intempéries do tempo; 

3.3. Fornecer blindagem de radioproteção apropriada para os equipamentos, presentes na sala 
de exames e sala de operação, bem como a adequação da sala conforme legislação especifica 
para a radiologia. 

3.4. Fornecer a higienização e profilaxia base do local, ficando a CONTRATADA responsável 
por treinar o servidor da CONTRATANTE para tal fim, levando em consideração os cuidados 
com os equipamentos. 

3.5. Fornecer alimentação elétrica constante para os equipamentos, adequando e fornecendo 
quadros elétricos para os equipamentos.  

3.6. Fornecer sistema de Internet apropriado a demanda dos equipamentos da CONTRATADA. 
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3.7. Entregar as áreas públicas descritas em perfeitas condições de uso e de acordo com o 
Termo de Vistoria a ser realizado e firmado pelo Fiscal Municipal do Contrato de Concessão de 
Uso designado e pelo Representante Legal da CONCESSIONÁRIA, por ocasião da assinatura 
do Contrato de Concessão; 

3.8. Exercer a Fiscalização sobre o uso do bem, notificar e autuar quando verificar, for 
informado ou tomar ciência de qualquer irregularidade. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
4.1. Pagar mensal e pontualmente o valor contratado;   
4.2. Sujeitar-se à fiscalização, notificação e autuação do MUNICÍPIO; 

4.3. Zelar pela manutenção, limpeza e conservação do bem concedido, com especial atenção à 
conservação dos banheiros e recolhimento do lixo de sua área de concessão; 

4.4. Comunicar a Secretaria Municipal da Saúde, mediante protocolo, sempre que houver 
necessidade de providências e/ou de esclarecimentos sobre a concessão; 
4.5. Devolver o bem, ao final do prazo da concessão, ou por motivo de rescisão do presente 
contrato, nas mesmas condições em que foram recebidos; 
4.6. Apresentar ao Município todo e qualquer material de divulgação do estabelecimento e 
requerer a aprovação antecipada do Chefe do Poder Executivo; 
4.7. Obedecer e fazer cumprir o Código de Posturas do Município; 
4.8. Manter-se, durante o período da concessão, em compatibilidade com todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidos no Edital de Concorrência, bem como com as 
obrigações ora assumidas; 
4.9. Assumir a inteira responsabilidade pela entrada e saída dos veículos na área de 
concessão, eximindo o município de qualquer responsabilidade sobre os mesmos; 
4.10. Fornecer equipamento de tomografia para locação no hospital municipal; 
4.11. Fornecer o serviço de técnico em radiologia especialista e com treinamento para o 
manuseio do equipamento de tomografia; o funcionamento conforme especificado ficando o 
período, turnos e sobreaviso a critério da contratada; 
4.12. Fornecer dosimetria pessoal para os servidores do serviço de Radiologia bem como 
treinamentos mensais a equipe técnica; 
4.13. Fornecer dosimetria e relatórios de dose do equipamento de tomografia e dos 
funcionários destinados ao serviço; 
4.14. Fornecer treinamento a equipe hospitalar afim de atender a demanda seguido as bases 
de radioproteção; 
4.15. Indicar responsável técnico supervisor de aplicação das técnicas radiológicas com 
especialidade obrigatória em Imaginologia e em Tomografia Computadorizada (pós-graduado) 
a fim de garantir o conhecimento base para o serviço e com Registro ativo no CRTR; 
4.16. Disponibilizar   médico radiologista conforme legislação em caráter de RT; 
4.17. Disponibilizar Laudos dos exames de Tomografia Computadorizada, com caráter de 
prazos em 2 horas urgência, 48 horas Eletivo, 72 horas Eletivo com assinatura de carimbo de 
médico radiologista com registro no colégio brasileiro de radiologia CBR ativo; 

Os exames utilizarão o sistema Digital de imagem com a utilização de sistema PACS que 
permita acesso digital global autorizado pela rede hospitalar e entrega de laudo físico com 
CODE para visualização dos exames em acesso digital; 

4.18. Fornecer as bases de física médica e radiometria para o Tomógrafo; 
4.19. Manter a atuação ativa de profissional Físico Medico para melhora continua de 
protocolos de exposição a radiação;  
4.20. Alocar o servidor remoto para o uso do sistema PACS e acessibilidade das imagens; 
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4.21. A CONTRATADA poderá usar o espaço para atendimento ao público em geral e 
particular aos exames de imagem prestados que não estão contemplados via solicitação de 
consórcio.   

Além das obrigações acima relacionadas fica a CONCESSIONÁRIA estritamente 
PROIBIDA de: 

a) Repassar, ceder, conceder, vender, locar, subcontratar, emprestar ou sob qualquer 
outra forma transferir os direitos da presente concessão; 

b) Proceder a modificação de qualquer física da edificação ou realizar qualquer benfeitoria, 
ainda que útil ou necessária, sem a prévia autorização do Chefe do Executivo Municipal. 

 

5. DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO: 

 

5.1. O prazo de vigência da concessão de uso será de 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada por igual período mediante Termo Aditivo, em 
até 48 meses, se ambas as partes concordarem, e os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, desde que a finalidade da 
concessão estiver sendo cumprida plenamente. 

Formigueiro, 23 de junho de 2020. 

 

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 
Minuta de Contrato 

Vinculado a Concorrência n.º 07//2020 
 

Contrato de Permissão celebrado entre o município de Formigueiro, CNPJ n.º 
97.228.126/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Jocelvio Gonçalves Cardoso, 
Prefeito Municipal do município de Formigueiro, doravante denominada simplesmente 
PERMISSOR e ............................................................., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n.º ......................................, com sede à Rua/Avenida................................, n.º 
......., bairro .........................................., CEP ...................... cidade de ...................................., 
doravante denominada  simplesmente, PERMISSIONÁRIO, ajustam e acordam o presente 
instrumento de Contrato  objetivando a   concessão administrativa onerosa das dependências 
do imóvel público onde está sediado o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, concessão aprovada 
pela Lei Municipal nº 2.251, de 23 de junho conforme descrição e identificação abaixo, com 
área total de 25,59m² conforme Termo de Referência- Anexo I, nos termos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações, demais legislações pertinentes, bem como pelo Edital nº 
03/2019, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
I- O presente contrato tem como objeto a concessão administrativa onerosa das dependências 
do imóvel público onde está sediado o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, concessão aprovada 
pela Lei Municipal nº 2.251, de 23 de junho conforme descrição e identificação abaixo, com 
área total de 25,59m² conforme Termo de Referência- Anexo I. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO: 
I- O pagamento será efetuado mensalmente, através de guia, que deverá ser retirado no setor 
de arrecadação da prefeitura, localizada na Avenida João Isidoro Lorentz, nº 222, Centro, 
Formigueiro. 
II- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS PARA INICIO DAS ATIVIDADES: 
I- O Município concede o prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do presente 
contrato, para o efetivo início das atividades objetivando a concessão administrativa onerosa 
das dependências do imóvel público onde está sediado o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, 
concessão aprovada pela Lei Municipal nº 2.251, de 23 de junho conforme descrição e 
identificação abaixo, com área total de 25,59m²  
II- O Permissionário não poderá transferir a responsabilidade de exploração assumida pelo 
presente instrumento; 
 
 
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
I) A CONTRATADA, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 
II) Pagar mensal e pontualmente o valor contratado;   
III) Sujeitar-se à fiscalização, notificação e autuação do MUNICÍPIO; 

IV) Zelar pela manutenção, limpeza e conservação do bem concedido, com especial atenção à 
conservação dos banheiros e recolhimento do lixo de sua área de concessão; 

V) Comunicar a Secretaria Municipal da Saúde, mediante protocolo, sempre que houver 
necessidade de providências e/ou de esclarecimentos sobre a concessão; 
VI) Devolver o bem, ao final do prazo da concessão, ou por motivo de rescisão do presente 
contrato, nas mesmas condições em que foram recebidos; 
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VII) Apresentar ao Município todo e qualquer material de divulgação do estabelecimento e 
requerer a aprovação antecipada do Chefe do Poder Executivo; 
VII) Obedecer e fazer cumprir o Código de Posturas do Município; 
XV) Manter-se, durante o período da concessão, em compatibilidade com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidos no Edital de Concorrência, bem como com as obrigações 
ora assumidas; 
X) Assumir a inteira responsabilidade pela entrada e saída dos veículos na área de concessão, 
eximindo o município de qualquer responsabilidade sobre os mesmos; 
XI) Fornecer equipamento de tomografia para locação no hospital municipal; 
XII) Fornecer o serviço de técnico em radiologia especialista e com treinamento para o 
manuseio do equipamento de tomografia; o funcionamento conforme especificado ficando o 
período, turnos e sobreaviso a critério da contratada; 
XIII) Fornecer dosimetria pessoal para os servidores do serviço de Radiologia bem como 
treinamentos mensais a equipe técnica; 
XIV) Fornecer dosimetria e relatórios de dose do equipamento de tomografia e dos funcionários 
destinados ao serviço; 
XV) Fornecer treinamento a equipe hospitalar afim de atender a demanda seguido as bases de 
radioproteção; 
XVI) Indicar responsável técnico supervisor de aplicação das técnicas radiológicas com 
especialidade obrigatória em Imaginologia e em Tomografia Computadorizada (pós-graduado) 
a fim de garantir o conhecimento base para o serviço e com Registro ativo no CRTR; 
XVII) Disponibilizar   médico radiologista conforme legislação em caráter de RT; 
XVIII) Disponibilizar Laudos dos exames de Tomografia Computadorizada, com caráter de 
prazos em 2 horas urgência, 48 horas Eletivo, 72 horas Eletivo com assinatura de carimbo de 
médico radiologista com registro no colégio brasileiro de radiologia CBR ativo; 

XIX) Os exames utilizarão o sistema Digital de imagem com a utilização de sistema PACS que 
permita acesso digital global autorizado pela rede hospitalar e entrega de laudo físico com 
CODE para visualização dos exames em acesso digital; 

XX) Fornecer as bases de física médica e radiometria para o Tomógrafo; 
XXI) Manter a atuação ativa de profissional Físico Medico para melhora continua de protocolos 
de exposição a radiação;  
XXII) Alocar o servidor remoto para o uso do sistema PACS e acessibilidade das imagens; 
XVIII) A CONTRATADA poderá usar o espaço para atendimento ao público em geral e 
particular aos exames de imagem prestados que não estão contemplados via solicitação de 
consórcio.   
 

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

I. A CONTRATANTE obriga-se a acompanhar as especificações e a qualidade dos serviços 
prestados; 

II. Disponibilizar local com dimensões e estruturas adequadas para a instalação do 
equipamento garantindo a segurança do mesmo contra intempéries do tempo; 

III. Fornecer blindagem de radioproteção apropriada para os equipamentos, presentes na sala 
de exames e sala de operação, bem como a adequação da sala conforme legislação especifica 
para a radiologia. 

IV. Fornecer a higienização e profilaxia base do local, ficando a CONTRATADA responsável 
por treinar o servidor da CONTRATANTE para tal fim, levando em consideração os cuidados 
com os equipamentos. 

V. Fornecer alimentação elétrica constante para os equipamentos, adequando e fornecendo 
quadros elétricos para os equipamentos.  
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VI. Fornecer sistema de Internet apropriado a demanda dos equipamentos da CONTRATADA. 

VII. Entregar as áreas públicas descritas em perfeitas condições de uso e de acordo com o 
Termo de Vistoria a ser realizado e firmado pelo Fiscal Municipal do Contrato de Concessão de 
Uso designado e pelo Representante Legal da CONCESSIONÁRIA, por ocasião da assinatura 
do Contrato de Concessão; 

VIII. Exercer a Fiscalização sobre o uso do bem, notificar e autuar quando verificar, for 
informado ou tomar ciência de qualquer irregularidade. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES: 
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da Concorrência ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame 
e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 
 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 
 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
contrato. 
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:  

I- O prazo de vigência do contrato será de por 12 (doze) meses  a contar da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, 
em até 48 meses, e os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 
  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 
I- É facultado ao Município o direito de rescindir o presente Contrato sem qualquer Notificação 
Judicial ou Extra Judicial, caso sobrevierem no curso de sua execução, quaisquer das 
hipóteses elencadas nos incisos I a VII e XVII do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 
1993. 
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CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
I- A Empresa reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS SOCIAIS: 
I- Os Encargos Sociais serão de conformidade com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VINCULO: 
I- Durante o prazo de validade do Contrato, todos os atos praticados pelas partes, deverão 
manter estrita observância a Concorrência nº 07/2020 e às normas que lhe deram 
embasamento legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
I- Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé para dirimir quaisquer dúvidas que possam 
surgir sobre a interpretação deste Termo, rejeitando-se qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
II- E, por estarem ajustadas e de pleno acordo com o expresso neste instrumento, as partes o 
assinam este termo em três vias de igual teor, forma e efeito, na presença de duas 
testemunhas que também o assinam. 
 
 
 
 

Formigueiro, xxx de xxxxxx de 2020. 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso   
Prefeito Municipal – Permissor 
    
 
 
Empresa Contratada -Permissionário       
CNPJ nº 
 
 

Testemunhas: 

 

 

___________________________ 

CPF nº 

 

___________________________ 

CPF nº 
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ANEXO IV 
 
 
Modelo de declaração de idoneidade e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
Referente à Concorrência nº 07/2020:  
 
____________________________________________, inscrito no CNPJ nº 
_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a). 
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
________________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA: 
 a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 
e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 
da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega   dos 
documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em 
epígrafe; 
 b) o cumprimento ao disposto no   inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos). 
 
 
 

__________________________________ 
(Data) 

 
 
 

__________________________________ 
(Licitante) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
Razão Social da Empresa: 
CNPJ da Empresa:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Telefone n.º: 
Endereço eletrônico: 
Nome do Representante Legal: 
CPF n.º: 
RG n.º: 
Endereço: 
Telefone n.º: 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 07/2020 
 

 

Item 
 

Descrição 
Valor 

mensal 
Valor Total 12 meses 

1 

 Concessão administrativa onerosa das dependências do 
imóvel público onde está sediado o Hospital Municipal Dr. 
Pedro Calil, concessão aprovada pela Lei Municipal nº 
2.251, de 23 de junho conforme descrição e identificação 
abaixo, com área total de 25,59m²  

    
 

 
Valor total da proposta: R$ ........................................ (..................................................). 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Declaro aceitar e cumprir com todas as condições impostas pelo edital: 
 
 
 
 

Carimbo da Empresa 
Assinatura do Representante 


