
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal  

Prezados Senhores, 

CAIO COELHO MOMM EPP, CNPJ 26.019.651/0001-17, apresenta a V.Sª, proposta de preços para a 
execução dos serviços abaixo relacionados, nos termos do Edital e Anexos. 

 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Fabricante Unidade Quant. total 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

01 

Fornecimento e aplicação de 

vacinas influenza da vacina 

Tetravalente, conforme 

Resolução - Nº 2714 de 

2018 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, composta de 

vacina individual na seringa 

com agulha, pronta para uso.  

Cepas atualizadas 2019 de 

acordo com recomendação 

da ANVISA e 

 OMS. 

Especificação: Adequado 

para uso adulto e pediátrico, 

prazo mínimo de validade 

para o ano em que for 

aplicada. 

Marca: Fluarix TETRA 

acondicionadas em seringas 

0,5ml. 

Demais condições conforme 

edital e seus anexos. 

Registro no Ministério da 

saúde: MS: 1.0107.0314 

       GSK Dose 583 R$ 57,00 R$ 33.231,00 

Valor unitário por extenso: Cinquenta e sete reais. Valor total por extenso: Trinta e três mil e duzentos e trinta 
e um reais. 

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 dias. 

O prazo será contado da data da abertura da licitação. 

O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência e edital. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem 
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem 
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, 
seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos 
em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no 
documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, 
fornecemos os seguintes dados: 

Declaro que os materiais a serem fornecidos atenderão às especificações previstas e que estou ciente e 
concordo com todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A proponente está ciente dos prazos estabelecidos. 

 A proponente está ciente de sua responsabilidade total pelo objeto, mesmo em caso de 

subcontratação do gesto vacinal. 

A proponente se compromete a exigir da eventual subcontratada toda a documentação legal pertinente 
contida na RDC nº 197/2017 e demais normativos pertinentes, inclusive no que diz respeito a necessidade de 
autorização para aplicação fora do endereço constante da licença sanitária. 

 A proponente declara cumprir todas as exigências contidas na RDC nº 197/2017 e demais normativos 
pertinentes, inclusive no que diz respeito a necessidade de autorização para aplicação fora do endereço 
constante da licença sanitária. 

Declaro serem verdadeiras todas as informações descritas nesta proposta. 

Para verificar 

 As especificações detalhadas do objeto ofertado, com registro do produto no Ministério da Saúde e indicação 
dos preços unitários e total para a quantidade estimada, incluindo todos os tributos, tarifas, frete e demais 
encargos; 

Declaração de que segue todas as exigências contidas na RDC nº 197/2017 e/ou legislação vigente aplicável, 
inclusive no que diz respeito à necessidade de autorização para aplicação fora do endereço constante da 
licença sanitária (vacinação extramuros); 

26.1.3. Declaração na qual se comprometa a exigir da subcontratada todos os documentos previstos na RDC 
nº 197/2017 e/ou legislação vigente aplicável, em caso de subcontratação do gesto vacinal, inclusive 
autorização para aplicação fora do endereço constante da licença sanitária (vacinação extramuros). 

 

Dados da Empresa: Proteger Vacinas Centro de Imunização Eireli / Caio Coelho Momm EPP, CNPJ/MF: 
26.019.651/0001-17, Avenida Mauro Ramos, 1133 Sala 02, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-300, Tel./Fax: 
48 3086-7100 – 48 99900-0511 

 E-mail: diretor@protegervacinas.com.br 

 Banco: Unicred – 136, Agência: 1102, Conta: 101281-9 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: Caio Coelho Momm, Av. Brigadeiro 
Silva Paes, 412, CEP: 88101-250, Cidade/UF: São José/SC, CPF/MF: 034.304.859/08, RG/Órgão Expedidor: 
3.499.200 SSP/SC Cargo/Função: Diretor, Naturalidade: Florianópolis, Nacionalidade: Brasileira, Divorciado 
E-mail: diretor@protegervacinas.com.br   

 

 

Florianopolis , 09 de Abril de 2019                                                                           

 

__________________________________ 

 Caio Coelho Momm/CPF 034.304.859/08 
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