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MINUTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, pessoa jurídica de direito público, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que a Pregoeira do município de Criciúma e sua Equipe de Apoio, designada pelo Decreto SG nº. 536/2019 do município de 
Criciúma e Portaria nº 002/CISAMREC/2019, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, na sala de licitações, no Paço Municipal 
“Marcos Rovaris”, sito na Rua Domênico Sônego nº. 542, bairro Santa Bárbara, em Criciúma/SC, onde será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo "MENOR PREÇO”. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 
Federal nº. 10.191, de 14/02/2001, Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº 498 de 11/03/2015, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e Decreto Federal nº. 3.555/00, e suas alterações e por quaisquer outros dispositivos que 
venham a substituí-las, altera-las ou completa-las, bem como pelas legislações pertinentes e disposições fixadas neste Edital e Anexos. 
a) Os envelopes contendo as propostas de preços e habilitações serão recebidos pela Pregoeira do município de Criciúma, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal “Marcos Rovaris”, sito na Rua Domênico Sônego nº. 542 - bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, até o horário 
previsto para abertura dos mesmos. Não haverá atendimento aos Sábados, Domingos e feriados federais, estaduais e do município de 
Criciúma. 
b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas para esta 
licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 
c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima 
marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
e) Órgão Gerenciador – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC.  
e.1) Municípios Consorciados Participantes: 
1) Município de Balneário Rincão 
2) Município de Cocal do Sul; 
3) Município de Criciúma; 
4) Município de Forquilhinha; 
5) Município de Içara; 
6) Município de Lauro Muller; 
7) Município de Morro da Fumaça; 
8) Município de Nova Veneza; 
9) Município de Orleans; 
10) Município de Siderópolis; 
11) Município de Treviso; 
12) Município de Urussanga; 
f) O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogada, nos termos da lei vigente, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para o CONTRATANTE ou por motivos 
supervenientes. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Registro de preços, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais de alimentos especiais e fórmulas 
infantis para atendimento Rede Municipal de Saúde dos municípios consorciados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - 
CISAMREC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo VII do presente Edital; 
1.2. Os proponentes vencedores, quando solicitados pelo setor de compras do município, deverão atender as seguintes exigências: 
1.2.1. Os produtos descritos no ANEXO VII deverão ser entregues no Centro de Distribuição do CISAMREC, sito na Av. Santos Dumont 
nº. 1.980, sala 03 e 04, B. São Luiz, no município de Criciúma SC; 
1.2.2. Entregar os produtos no quantitativo estipulado na Ordem de Compra-OC;  
1.2.3. Os esclarecimentos e dúvidas técnicas quanto aos produtos, objetos desta licitação, poderão ser solicitadas ao setor de licitações 
do CISAMREC, no endereço acima citado, pelo telefone (48) 3045.3160 ou pelo e-mail www.cisamrec@cisamrec.sc.gov.br. 
1.3. As aquisições dos produtos, objeto deste edital, serão realizadas pelo CISAMREC, mediante solicitação de cada município consorciado 
e de acordo com suas necessidades; 
1.4. O vencedor do item, no certame, tratando-se de produto cuja marca seja desconhecida pelos municípios consorciados participantes 
(item e.1) ou pelo CISAMREC, poderá a Autoridade Competente solicitar amostra do produto para análise junto a sua equipe técnica, que 
deverá ser entregue no Centro de Distribuição do CISAMREC (item 1.2.1), em até 5 dias úteis após a solicitação, sob pena de desclassificação. 
No mesmo prazo a equipe técnica dará parecer fundamentado sobre sua aprovação ou não. 
1.4.1. Não sendo o produto aprovado, será o licitado desclassificado quanto ao item e convocado os demais classificados, pela ordem de 
classificação. 
 
2. DA ABERTURA 
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2.1. Os envelopes para o objeto da presente Licitação, Envelope nº 01 (proposta de Preços), Envelope Nº 02 (documentos de habilitação), 
documentos de credenciamento e declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, deverão ser protocolados até as 14h00min 
do dia 08 de janeiro de 2020, através do Protocolo da Diretoria de Logística - Setor de Licitações, sito na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço 
Municipal “Marcos Rovaris” – Criciúma SC, CEP: 88.804-050. 
2.2 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, as 14h00min do dia 08 de janeiro de 2020, a 
ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
2.2.1. Os representantes credenciados deverão se apresentar ao pregoeiro na sessão, munidos de documento de identidade para sua 
identificação junto aos documentos de credenciamento, de posse do pregoeiro. 
LOCAL: Sala de licitações, no prédio da PREFEITURA - situado a Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” - Criciúma-
SC - CEP: 88.804-050. 
2.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste Pregão Presencial 
no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova 
convocação.  
 
3.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Serão admitidos a participar deste Edital, qualquer empresa, com ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação, não sendo 
admitido consórcio empresarial, sendo a proponente a ser contratada a única responsável pela execução dos serviços; 
3.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou falência, ou que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder 
Público nas esferas municipais, estaduais e federais ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspensos e/ou impedidos  nos 
municípios consorciados relacionados no item “e.1” do preâmbulo deste edital; 
3.3. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si ou, 
inda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante. 
3.4. Toda Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à época pertinente, preferencialmente, rubricada e 
ordenada na forma deste Edital. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA CONDIÇÃO 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
4.1.1. Quanto ao representante: 
4.1.1.1. Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, deverá ser 
apresentado o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial registrado na Junta Comercial ou, tratando-se 
de representante legal de sociedade não empresária, apresentar ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
4.1.1.2. Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento público de procuração ou 
de instrumento particular, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 
de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador 
deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 4.1.1.1; 
4.1.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada, maior de 18 (dezoito) anos, deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto; 
4.1.1.4. Na hipótese da licitante não apresentar representante (legal ou procurador) ou esse não se credenciar, a licitante ficará impedida 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao 
direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração 
do menor preço; 
4.1.1.5. O credenciamento deverá ser apresentado FORA dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA) e n.º 2 (HABILITAÇÃO). 

 
4.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
4.2.1. A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração para Habilitação, dando ciência de 
que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 (Modelo facultativo - Anexo III do Edital), e apresentada FORA dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA) e n.º 2 
(HABILITAÇÃO); 
4.2.1.1 - A declaração citada no item anterior poderá ser preenchida, através de formulário (Anexo III), na própria Sessão Pública, que 
poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes para tal. 
4.2.1.2 - Não atendido o item (4.2) e subitens, implicará na imediata exclusão da licitante do certame, valendo este item para licitantes 
credenciadas ou não; 
 
4.3. Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
4.3.1. A comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá ser efetuada mediante apresentação de 
Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, sob pena 
de ser desconsiderada tal condição. 
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4.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que devidamente 
credenciados. 
4.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, 
para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
4.7. Será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, desde que as empresas 
representadas não concorram no mesmo item. 
4.8. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos impossibilitará o credenciamento e, 
consequentemente, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao certame pela pessoa que não o obteve. 
4.9. Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o 
final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à 
Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de Habilitação. 
5.2. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes 
fechados, e identificados com a razão social da licitante, o número e o título do conteúdo ("Proposta de Preços” ou "Documentos de 
Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I. envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
LICITANTE: CNPJ.: 
 
I - envelope contendo os Documentos de Habilitação:  
ENVELOPE N.º 2 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
LICITANTE:  
CNPJ.: 
 
5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados: no original; ou por cópia com autenticação 
procedida por tabelião; por servidor designado pela Administração Municipal de Criciúma; ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa 
Oficial (perfeitamente legíveis). 
5.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preços e à 
habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
5.3.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, 
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 
6.1 - O envelope “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços da licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos: 
6.1.1. Ser apresentada em formulário próprio contendo, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, 
constando os preços unitários e totais propostos expressos em Real (R$), em algarismos arábicos, devendo suas folhas serem rubricadas; 
6.1.2. Os preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos 
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, tarifas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 
6.1.2.1. A proposta poderá ser apresentada para todos os itens, ou para tantos quantos sejam de conveniência da licitante, dentro 
dos quantitativos máximos previstos no Anexo VII a este edital.  
6.1.2.2. Apresentar, preferencialmente, junto a proposta CD ou Pen Drive, extraído do sistema compras do município de Criciúma, 
contendo os itens do edital, para formulação da proposta no sistema “Betha auto cotação”, instruções no site 
www.criciuma.sc.gov.br ou www.betha.com.br; 
6.1.2.3. Os arquivos para formulação da proposta no Sistema “Betha auto cotação” poderão ser obtidos através do site: 
www.criciuma.sc.gov.br  
6.1.2.4. A proposta poderá ser impressa através do sistema auto cotação, onde constam os itens do Anexo VII a este edital com as 
especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações detalhadas do referido anexo. 
6.1.3. Indicar a marca dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação; 
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6.1.4. Cotar preços expressos em reais, com até 04 (quatro) casas decimais. 
6.1.5. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de apresentação da 
proposta. Não havendo indicação expressa será considerado como tal; 
6.2. Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos. Ocorrendo 
discrepância entre o valor unitário e total para o objeto do Edital, será considerado o primeiro. 
6.3.  A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista no Edital. 
6.4. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas 
neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
6.5. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos dos materiais necessários à entrega do objeto em 
perfeitas condições de uso. 
6.6. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta licitação. 
6.7. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 
7.1. O licitante deverá apresentar os documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada por Tabelião, por servidor 
designado pela administração municipal de Criciúma, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), 
todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz, em uma única via: 
7.1.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, 
na forma do § 2º do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, conforme modelo do Anexo I. 
7.1.1 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento 
ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Anexo II; 
7.1.3. Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal; 
7.1.4. Autorização de funcionamento e autorização de funcionamento especial, quando for o caso da licitante, expedido pela ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comprovado com a publicação no DOU (Diário Oficial da União). 
7.1.5. Declaração de informação do endereço eletrônico para efeitos de emissão de ordens de compras-OC, informações, solicitações, 
comunicações, notificações, intimações e imposições de penalidades administrativas, nos termos do item 17.8 e 17.9. 
 
7.1.6. Relativos à Habilitação Jurídica: 
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
a.  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
c.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; e, 
d.  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.1.7. Relativos à Regularidade Fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com validade na data da realização da licitação; 
b) Certidão conjunta negativa perante a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as contribuições previdenciárias, e quanto a 
Dívida Ativa da União, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda onde está sediada 
a empresa proponente; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município, onde está sediada a 
empresa proponente; 
e) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, na forma da alínea "a”, artigo 27, da Lei Nº 8.036, 
de 11/05/90; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em atendimento a Lei 12.440, de 7 de julho de 2011 e Resolução Administrativa 
TST nº 1470 de 24.08.2011; 
 
7.1.8. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, 
emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade 
expresso; 
 
7.2. Disposições Gerais da Habilitação 
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7.2.1. Serão feitas consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões emitidas pela Internet, ficando as proponentes 
dispensadas de autenticá-las. 
7.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 
no presente Edital e seus Anexos. 
7.2.3. Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação 
e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, caso não consiga fazer sua correção durante a sessão. 
7.2.4. Caso a licitante já tenha apresentado algum dos documentos exigidos no item 7 e subitens, em conformidade, no ato do 
credenciamento, não se faz necessário a sua apresentação no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
 
8. DO RECEBIMENTO, ABERTURA E FORMA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES 
8.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, 
dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com a Legislação vigente, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário 
já determinados; 
8.2. A empresa que remeter os envelopes por meio postal, deverá obrigatoriamente anexar a Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, (conforme item 4.2), sendo que a falta desta observação desclassificará automaticamente a licitante; 
8.3. O município de Criciúma não se responsabilizará por extravios que por ventura venha a ocorrer, por meio de remeça postal; 
8.4. No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença 
dos representantes de cada proponente participante, procedendo como adiante indicado: 
8.5. Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes 
para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item quatro do presente 
Edital. 
8.6. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá 
a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido; 
8.7. Abrir-se-ão os envelopes n.º 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que entregaram os envelopes até o dia e horário 
indicados aprazados no Edital; 
8.8 O pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo 
do envelope n.º 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital; 
8.9. O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de Menor Preço e aqueles que tenham apresentado propostas 
em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de preço de menor valor, ou classificará as 03 
(três) propostas de preços de menor valor apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer pelo menos 03 ofertas no intervalo de 
10% (dez por cento); 
8.10. Às proponentes classificadas, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos 
e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço; 
8.11. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente de preços; 
8.12. Fica a critério do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no 
curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro); 
8.13. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances; 
8.14. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
8.15. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, 
mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas; 
8.16. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados; 
8.17. Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço/lance não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, 
para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal; 
8.18. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma: 
a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
b) não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da letra “a” deste item, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
d) O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão 
do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006); 
e) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame; 
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f) Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (§2º, Art. 44, LC nº. 123/2006); 
8.19. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada por item, lote ou global (conforme o caso), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.20. Será desclassificada a proponente que: 
a)  Deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 
b) Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes; 
c)  Apresentar preços com valor excessivo ou com preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços praticados no mercado 
da região. 
8.21. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro ou a Autoridade competente poderá determinará que a 
licitante faça prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação 
(documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
8.22. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso), será aberto o envelope contendo a 
Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências 
constantes neste Edital; 
8.23. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos. 
8.24. Será julgada inabilitada a proponente que: 
a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital, 
b) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal. 
8.25. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, o Pregoeiro adotará o seguinte procedimento quando 
a vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 
a)  Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes 
do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências; 
b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se: 
b.1. O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou 
b.2. O desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, proceder 
a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 
8.26.Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se 
manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de 
regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame. 
8.27. Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, 
a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se lhe a penalidade de que trata este Edital, e retomando a licitação na forma do 
item 8.5; 
8.28. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, proporcionando à seguir, a 
oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, 
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos 
motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se 
manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente – art. 4º XVIII, da lei 10.520/2002, (03 dias consecutivos); 
8.29. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 
8.30. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 
8.31. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo 
ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
8.32. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos; 
8.33 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, permanecerão em poder do 
Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho e/ou assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, 
ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos; 
8.34. No julgamento das propostas, será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, desde que atendidos integralmente todos os requisitos do presente edital e anexos observando-se, quando aplicável, a Lei 
Complementar 123/2006; 
8.35. As empresas vencedoras de cada item deverão apresentar em até 05 (cinco) dias úteis após ser considerada vencedora os seguintes 
documentos:  
8.36. prova impressa do Registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA) ou sua publicação no diário oficial da união, identificando 
o número do item no comprovante, preferencialmente em ordem sequencial, caso o certificado de registro do produto junto ao ministério 
da saúde esteja vencido, apresentar a solicitação de revalidação de registro que deve ser requerida no primeiro semestre do último ano 
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do quinquênio de validade, observando-se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976). A revalidação do registro é válida por cinco anos, após a publicação no diário oficial da união-DOU; 
8.37. Os registros dos produtos na ANVISA, com prazo de validade no mês do processo licitatório, sem protocolo de renovação, não 
serão aceitos. 
8.38. Apresentar também a prova impressa do Certificado de Boas Práticas de fabricação dos produtos ofertados, com a publicação no 
diário oficial da união, devendo estar destacado no documento o item correspondente ao da proposta. 
8.39. Não serão aceitos Certificados de Boas práticas vencidos com protocolo de renovação. 
8.40. 8.17. Os documentos solicitados no item acima (8.35 e seus sub itens) deverão ser enviados para o CISMAREC, localizado na 
Avenida Santos Dumont, 1980 sl 2, bairro são Luiz, Criciúma/SC.  
8.41. Caso os documentos não sejam apresentados no prazo indicado, ou que estejam em desacordo com a legislação pertinente, a empresa 
será automaticamente desclassificada, sob pena de ficar impedida de licitar com os municípios consorciados, passando ser vencedora a 
segunda colocada, e assim sucessivamente. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
9.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, 
protocolando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão. 
9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
9.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado 
da decisão a ela pertinente. 
9.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, se necessário. 
9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção 
com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões e 
as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro. 
9.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não entrega das razões de recurso 
importará na preclusão do direito de recurso. 
9.2.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor 
o recurso pela proponente. 
9.2.3. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao 
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Criciúma, em dias úteis, no horário de expediente, da 8:00 às 17:00 horas, a qual deverá receber, 
examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 
9.4. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento 
da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os 
expedientes. 
9.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações, localizado no Paço 
Municipal “Marcos Rovaris”, sito na Rua Domênico Sônego nº. 542 - bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC. 
9.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as petições de contrarrazões 
intempestivamente apresentadas. 
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e encaminhar o processo 
à Autoridade Competente para a sua homologação. 
10.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e a homologação do processo efetuada pela Autoridade 
Competente, somente após apreciação pelo pregoeiro sobre o mesmo. 
 
11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / DA CONTRATAÇÃO 
11.1. Após a autoridade competente homologar o resultado da licitação, o adjudicatário será convocado para assinar a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-
lo, junto ao setor de licitações do Município de Criciúma. 
11.1.1. No mesmo prazo acima estabelecido, o adjudicatário deverá apresentar relação, por item, contendo a descrição do produto, a 
forma de apresentação da embalagem e o quantitativo do produto por embalagem, para o devido registro no sistema informatizado do 
CISAMREC; 
11.2. O licitante vencedor por item deverá manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 
habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação. 
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11.3.  A recusa injustificada do licitante vencedor do certame, no item, em atender o disposto no item 11.1, dentro do prazo estabelecido, 
sujeitará, o licitante, à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa 
estabelecida do item 17 deste edital; 
11.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
11.5. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será formalizada por 
intermédio da Ata de Registro de Preços, de instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93. 
11.6. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, no prazo estabelecido no item 11.1, ou sendo requerido 
pelo licitante vencedor a sua desclassificação ou cancelamento da Ata no item, sem prejuízo das sanções cabíveis, admitir-se-á a convocação 
de tantos licitantes quantos forem necessários, respeitada a ordem de classificação, e que aceitarem à fornecer o quantitativo indicado pela 
Autoridade Competente, do mesmo produto descrito no edital, da mesma marca ou marca reconhecida e aceitável, com qualidade igual ou 
superior, com o mesmo preço do licitante vencedor, para que, se aceitarem, assine a Ata de Registro de preços; 
11.7.  Excepcionalmente, afim de atender ao interesse públicos e dos usuários do SUS, poderão ser registrados outros preços diferentes da 
proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho igual e superior, devidamente justificada e comprovada a 
vantagem, que a oferta seja em valor inferior ao limite máximo admitido no certame, e que aceitarem à fornecer o quantitativo indicado pela 
Autoridade Competente do mesmo produto descrito no edital, da mesma marca ou marca reconhecida e aceitável; 
 
12. DAS ALTERAÇÕES E VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
12.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 
12.2. O fornecedor poderá ter seu registro cancelado, nos termos disposto da Lei 8.666/93 c/c do Decreto nº. 498/2015 do município 
de Criciúma; 
12.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; 
12.4. A ata poderá ser alterado nos casos dos itens 11.6 e 11.7 deste edital; 
 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária dos municípios consorciados 
participantes, relacionados no item “e.1” do preâmbulo deste edital. 
 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos na sede do CISAMREC, sito na Rua Santos 
Dumont nº 1.980, sala 03 e 04, bairro São Luiz, no Município de Criciúma/SC, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas 
acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos produtos, atestadas pelo Setor Responsável, e em conformidade ao 
discriminado na ata de registro de preços, edital e anexos, e mediante a apresentação do boleto bancário emitido pelo fornecedor 
com data de vencimento não inferior à 30 (trinta) dias da data da emissão da nota fiscal/fatura; 
14.1.2. Caso não for emitido o respectivo boleto bancário, o pagamentos poderá ser efetuado, a pedido da CONTRATADA, através de 
transferência bancária, cujo custo da tarifa bancária para o referido serviço recairá ao adjudicário ou CONTRATANTE, mediante abatimento 
do valor a ser pago; 
14.2. Deverá constar, obrigatoriamente, no corpo ou rodapé da nota fiscal/fatura, o número do Pregão correspondente e da Ata de 
Registro de Preços-ARP; o número do pedido e o nome do município solicitante do produto; o número da Ordem de Compra-OC; 
14.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo CISAMREC, sem a devida comprovação da regularidade junto ao INSS e o FGTS, mediante 
a emissão da CND e CRF respectivamente; 
 
15. DO PRAZO, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ENTREGA 
15.1. Os produtos deverão ser entregues num prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Compra- 
OC, enviada por e-mail (item 7.1.5 deste edital), no Centro de Distribuição do CISAMREC, livres de quaisquer encargos, sejam fretes, 
taxa de descargas, embalagens, etc. 
15.2. O prazo de entrega estabelecido no item 15.1 é fixo e improrrogável, salvo por motivo considerado de “força maior” ou “fortuito” 
previsto em lei, comunicado pela ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA, por escrito, ao Setor de Compras da 
ADJUDICANTE/CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo estabelecido no item 15.1, acompanhado de provas cabais de suas 
alegações. 
15.2.1. A não observância do item 15.2 caracterizará infringência das disposições contratuais e mora de execução, sujeitando-a as 
sanções previstas no item 17 e SS deste Edital. 
15.3. Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor de compras, o prazo de entrega será prorrogado por período a ser assinalado pela 
autoridade competente;  
15.4. Os produtos serão entregues no Centro de Distribuição do CISAMREC, situado na Av. Santos Dumont nº. 1.980 sala 03 e 04, B. 
São Luiz, na cidade de Criciúma SC, de segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados nacionais ou do município de 
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Criciúma, no horário das 13h30min às 17h; ao farmacêutico ou funcionário designado pela CISAMREC, livres de quaisquer encargos, 
sejam fretes, taxa de descargas, tarifas, embalagens e congêneres; 
15.5. Quando a empresa participante for distribuidora, portanto, não titular do registro do produto no Ministério da Saúde, deverá 
disponibilizar, quando solicitado, documento com data recente, comprovando autorização legal especifica do titular para comercialização 
e distribuição do produto (Portaria. MS nº 2.814, de 29.05.98, e nº 802, de 07/04/99), incluindo-se relatórios de análises de controle de 
qualidade; 
15.6. Todas as notas fiscais devem conter o número do lote, data de validade e nome do fabricante junto à discriminação do item, 
conforme especificado na requisição de entrega, nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC e o endereço do local de 
entrega, a fim de evitar possíveis trocas de mercadorias. A liberação da nota fiscal para fins de pagamento estará condicionada ao 
atendimento dessas exigências; 
15.7. Deverá constar, obrigatoriamente, no corpo ou rodapé da nota fiscal/fatura, o número do Pregão correspondente e da Ata de 
Registro de Preços-ARP; o número do pedido e o nome do município solicitante do produto; o número da Ordem de Compra-OC, e demais 
dados; 
15.8. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, 
empilhamento máximo, etc.); 
15.9. Os produtos deverão ser entregues com no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade vigente, para produtos em 
que o prazo total for superior a um ano; e de 90% (noventa por cento) nos produtos em que o prazo de validade total for inferior a 01 (um) 
ano. Na ocorrência, a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem quaisquer ônus adicional, observando-se o prazo de trinta dias para 
solicitação de substituição, contados do recebimento do produto; 
15.10. O texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem, bula e instruções de uso, devem estar em conformidade 
com a regulamentação do Ministério da Saúde e com o Código de Defesa do Consumidor; 
15.11. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da(s) licitação(ões), devem apresentar em suas embalagens 
secundárias e primárias a expressão "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO" (artigo 7ª da Portaria nº 2.814, de 29/05/1998), sob pena 
de devolução da mercadoria, as expensas do fornecedor; 
15.12. As embalagens devem ser acompanhadas das respectivas bulas e/ou instruções de uso; 
15.13. Os produtos deverão vir armazenados em caixas apropriadas para seu transporte, e entregues obrigatoriamente nas embalagens 
primárias e secundárias, conforme registro no Ministério da Saúde se for o caso; 
15.14. As embalagens primárias dos produtos (caixas, frascos, pacotes, etc.) devem apresentar o número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade; 
15.15. Os produtos deverão conter lacre ou selo de segurança, com as características de rompimento irrecuperável, se for o caso; 
15.16. Caso o produto venha a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade no prazo de sua validade, fica o licitante 
vencedor obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações e quantidades relativas, sem nenhum ônus para ao municípios; 
15.17. A empresa deverá entregar o produto na marca cotada na proposta, caso contrário ser-lhe-ão aplicadas as penalidades previstas; 
15.18. Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o licitante fornecedora será comunicada a retirar o produto no local de entrega 
e a substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE; 
15.19. O acondicionamento e transporte deve(m) ser feito(s) dentro do preconizado para o(s) produto(s) e devidamente protegido(s) do 
pó e variações de temperatura; 
15.20. O transporte dos produto deverá ser realizado em veículos fechados e adequados, e não poderá ser realizado 
concomitantemente com produtos químicos, solventes, inseticidas, agrotóxicos, saneantes, tintas, óleos, perfumes, pneus e materiais com 
odor forte que possam impregnar no produto, alimentos in natura, e outros materiais que físico-químicas dos produtos; 
15.21. Caso alguma irregularidade for detectada no transporte dos produtos, a mercadoria, mesmo quando recebida pelo 
CONTRATANTE, terá imediata solicitação de troca ao licitante fornecedor, substituição esta que deverá ser realizada sem qualquer ônus 
adicional. Este procedimento deve ser garantido que a carga entregue seja diferente da que foi transportada inadequadamente; 
15.22. As empresas fornecedoras deverão enviar ao CISAMREC relação das transportadoras que irão fazer as entregas, contendo, o nome 
da transportadora, endereço da matriz e filial correspondente, CNPJs, nome dos responsáveis (gerentes) da matriz e filial, bem como os 
telefones e e-mail para contatos; 
15.23. É vedado às transportadoras a sobreposição de etiquetas nas embalagens primárias, em cima das etiquetas do fabricante e da empresa 
fornecedora, tendo em vista que esta prática impede o lançamento de dados no sistema informatizado, sujeitando-se ao não recebimento da 
mercadoria; 
15.24. O aceite no recebimento das mercadorias somente serão dados após a devida conferência pelo setor responsável pelo recebimento; 
15.25. Ocorrendo divergência entre o total de caixas apontadas nos romaneios e as efetivamente entregues ao CISAMREC, as mercadorias 
serão devolvidas na sua totalidade, salvo se houver ciência da transportadora e do fornecedor quanto a divergência, através de e-mail 
endereçado ao setor de compras do CISAMREC; 
15.26. As caixas e volumes nos quais os produtos vierem acondicionados deverão estar em perfeito estado. Havendo avarias em algumas 
das caixas, tais como, caixas abertas, semiabertas ou danificadas, todas as caixas serão abertas para conferência. Havendo divergência entre 
o quantitativo efetivo de mercadorias recebidas e as constantes na nota fiscal, bem como mercadorias sem condições de uso, não serão 
recebidas;  
15.27. Em caso de avaria, quebra ou extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer 
ônus adicional para o CONTRATANTE e cumprindo o prazo previsto neste Edital para conclusão da entrega do(s) produto(s); 
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15.28. A empresa vencedora será responsável por monitorar se o transporte dos produtos está sendo realizado em atendimento às 
Boas Práticas de Transporte, mesmo em caso de terceirização do transporte; 
 
16. DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
16.1. Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos depois de testados, vistoriado e aprovado pelo responsável do Setor 
de Compras do CONTRATANTE, especialmente designado para o seu recebimento; 
16.2. Caso os produtos venham a ser rejeitados deverá ser pronta e imediatamente substituído pela CONTRATADA, dentro das 
mesmas características exigidas neste contrato, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente de qualquer 
circunstância de local de entrega ou recebimento; 
16.3. Os produtos fornecidos pela CONTRATADA deverão ter laudos de análise do fabricante para cada lote entregue, enviado por e-
mail, e sempre que necessário o CONTRATANTE poderá solicitar as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante 
como padrão de qualidade de seu produto; 
16.4. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento solicitar amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto 
ofertado, subsidiando assim a opção técnica. 
16.5. Não serão recebidas as mercadorias pelo CISAMREC, ou devolvidas à fornecedora sob suas expensas, quando as NFs apresentarem 
quantitativos de produtos inferiores aos solicitados nas Ordens de Compras-OCs, caracterizando, desta forma, o descumprimento contratual, 
e sujeitando o infrator as penalidades previstas no Edital e na ARP; 
16.5.1.  Excepcionalmente, as mercadorias poderão ser recebidas em quantitativos inferiores aos solicitados nas OCs, quando houver, 
justificadamente, prévia solicitação da fornecedora para o faturamento em quantitativo inferior, informando o prazo de entrega do quantitativo 
remanescente, e devidamente autorizado pelo CISAMREC, todavia, o pagamento da referida fatura de quantitativo inferior somente ocorrerá 
quanto comprovado o recebimento, pelo CISAMREC, do quantitativo remanescente.  
16.5.2. A solicitação a que se refere o item 16.5.1, deverá ser realizada ao Setor de Compras do CISAMREC, via e-mail: 
compras@cisamrec.sc.gov.br com cópia para cisamrec@cisamrec.sc.gov.br. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º. 
da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais; 
17.2. Em caso de inexecução do contrato ou documento equivalente, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
I. Advertência; 
II.  Multas: 

a)  De 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, 

limitada a 20% (vinte por cento) do valor global, da ata de registro de preços ou documento equivalente, entendendo-se como atraso a não 

entrega dos produtos no prazo estabelecido no item 15.1 deste Edital; 

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, por infração a qualquer 

cláusula da Ata de Registro de Preço, do contrato ou documento equivalente, não especificada no item 17.2, aplicada em dobro na reincidência. 

c)  De 5% (cinco por cento) sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço, ou documento equivalente, pela recusa em corrigir qualquer 

defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do 

defeito; 

d) De 10% (dez por cento) sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço, ou documento equivalente, no caso de recusa injustificada 

da licitante adjudicatária em firmar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos na convocação, bem como de requerer 

o cancelamento/desclassificação da Ata de Registro de Preços no item do produto após a sua adjudicação e assinatura; 

e)  Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, por apresentar declaração 

falsa das suas condições de habilitação (item 7 e SS deste Edital); 

f)  Aplicar-se-á a multa prevista no item II, d, desta cláusula, quando ocorrer reiterados pedidos de realinhamento de preços ou cancelamento 

de registro de itens da ARP, após a adjudicação na Ata de Registro de Preço, sem justificativa plausível e prova cabal de suas alegações. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos, nas hipóteses de: 

a)  Recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
b)  Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação; 
c)  Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, 
mesmo que posterior ao encerramento do certame; 
d)  Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata; 
e)  Não manter a proposta após a homologação; 
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f)  Desistir de lance verbal realizado na fase de competição; 
g)  Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 
h)  Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 
i) Fraudar a execução do contrato; 
j) Descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 
k)  Reiterados pedidos de realinhamento de preços, cancelamento de registro de itens ou troca de marcas, após a adjudicação na Ata de 
Registro de Preço, sem a devida justificativa e prova cabal de suas alegações. 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
adjudicatária/contratada ressarcir a Administração direta, indireta ou órgão público, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior c/c com o item 17.1 deste Edital. 
17.3 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a)  Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
b)  Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c)  Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d)  Presentes razões de interesse público. 
17.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II, assegurado, em todos 
os casos, o direito ao contraditório e à ampla defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da respectiva notificação ou intimação; 
17.5. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, 
bem como os antecedentes da licitante 
17.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
17.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fatos supervenientes que venha comprometer 
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente provado; 
17.7.1. Não sendo provado o fato superveniente de caso fortuito ou força maior, a solicitação será indeferida e aplicada a sanção correspondente; 
17.8. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não 
for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da Contratada, sujeitar-se-á a execução do contrato pelas vias judiciais, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis; 
17.9. As ordens de compras-OC, comunicações, notificações, intimações e imposições administrativas serão realizadas por transmissão 
eletrônica, na forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente pela rede mundial de 
computadores, no endereço(e-mail) informado, conforme item 7.1.5 deste edital. 
17.10. Cumpre ao habilitado, comunicar a ocorrência de alteração do endereço eletrônico para os efeitos do item 17.9, sendo válidas as 
comunicações, notificações, intimações administrativas, enviadas para o endereço informado na declaração do anexo IV. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos 
o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
18.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição 
da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão. 
18.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo. 
18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
18.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão direito à contratação. 
18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se 
iniciam e vencem os prazos em dias úteis e de expediente normal no MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 
18.7. O Pregoeiro ou a Autoridade Competente, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n°. 8.666/93; 
18.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
18.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação 
que comprove o recebimento, inclusive pela Rede Mundial de Computadores (Internet) e via e-mail; 
18.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos; 
18.11. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no 
preâmbulo deste Edital. 
18.12. Os fornecimentos a serem realizados em decorrência da licitação serão efetuados após regular assinatura da Ata de Registro 
de Preços, contrato ou documento equivalente, e pela emissão de solicitação de compra pelos municípios consorciados, nos termos do 
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art. 62 da Lei nº 8.666/93, reconhecendo desde já o licitante que as requisições de entrega representam compromisso entre as partes, 
assim como a Ata de Registro de Preços; 
18.13. A critério do CISAMREC, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em 
função de significativa variação de mercado; 
18.14. Será competente o Foro da Comarca de Criciúma para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital,  
18.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 
Anexo II - Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7o da Constituição Federal;  
Anexo III - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
Anexo IV - Declaração e informação do endereço eletrônico.  
Anexo V – Modelo de Credenciamento; 
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VII - Planilha com as especificações, quantidade e preço dos produtos. 
18.16. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira, 
na Diretoria de Logística do Município de Criciúma, sito no Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sônego nº. 542, bairro 
Santa Bárbara, em Criciúma/SC, no horário das 08:00h às 17:00h, ou pelos telefones: (0**48) 431.0359 e ou fone 3431.0318. 
 

CRICIÚMA SC, 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

 
ROQUE SALVAN 

Diretor Executivo CISAMREC 
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ANEXO I 
 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
 
 

" M O D E L O " 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA,   

C.N.P.J.  

ENDEREÇO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

Para fins de participação no Edital de Pregão Presencial Nº 089/CISAMREC/2019, declaramos para todos os fins de direito, 

que a nossa empresa não foi declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e federais, e nem está 

suspensa e/ou impedida de participar de licitações nos municípios consorciados da CISAMREC,  nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 

2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98 e artigo 7º da Lei 10.520/2002. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Local e data,                  de  de 2019. 

 

 

 

 

 Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO II 
 

 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 

 

" M O D E L O " 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA -  C.N.P.J. - ENDEREÇO 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

 

Para fins de participação, no Edital de Pregão Presencial Nº 089/CISAMREC/2019, em cumprimento com o que determina 

o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não possui empregados menores de 

dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Local e data,   , de  de 2019 . 

 

 

 

 

 

Carimbo   da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa licitante. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 16 de 28 

                                                        

 
Rua Domênico Sônego nº. 542, bairro Santa Bárbara, em Criciúma/SC -CEP: 88.804-050-Fone: (048)3431-0072-3431-0318 Endereço 

Eletrônico: www.criciuma.sc.gov.br – e-mail: editais@criciuma.sc.gov.br  

ANEXO III 
 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
 
 

DECLARAÇÃO 
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação) 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Empresa:  ,    inscrito    no    CNPJ/MF    sob    nº 

 
por intermédio de seu  representante  legal o(a) 
 
 Sr(a)   , portador(a) da Carteira de Identidade  nº 
 
   e  do CPF nº  , DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão  
 
Presencial Nº XXX/PMC/CISAMREC/20XX, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do 
art. 4º,  
 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Datado aos           dias de  de  . 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO IV 
 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
 
 

"  M O D E L O  " 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA C.N.P.J. 
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, nos termos do itens 7.1.5, 17.8 e 17.9  do Edital de Pregão Presencial Nº 

089/CISAMREC/2019, e §5º da Cláusula 9ª. da Ata de Registro de Preços, que utilizaremos o endereço eletrônico , e-mail: 

 _____, para recebimento de informações, comunicações, notificações e intimações administrativas, sendo nossa a responsabilidade 

de comunicar, imediatamente, a ocorrência de alteração do referido endereço eletrônico, cientes de que não caberá qualquer tipo de 

alegação de desconhecimento de tal obrigação, sendo válidos os efeitos dos atos que deste provier. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Locale data,   , de  de 2019. 

 

 

 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o (a) Sr(a).  _   

  ,      portador(a)      da      Cédula      de      Identidade    nº 

   e  CPF sob nº  _ , a participar da Licitação instaurada pelo Município de Criciúma, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL , na qualidade de REPRESENTANTE     LEGAL,     outorgando-lhe     poderes     para    pronunciar-se     em    nome     da  

empresa 

    , inscrita sob o CNPJ nº  _ 

 _ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Criciúma SC,................................. 

 

 

 

_________________________________________ 

Carimbo e assinatura do credenciante. 
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ANEXO VI 
 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/CISAMREC/2019 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC-CISAMREC CNPJ: 13.791.885/0001-36 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XXX/FMS/20XX 
(Pregão Presencial nº 089/CISAMREC/2019) 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC, com sede na Rua Santos Dumont n. 1.980, salas 03 e 04, bairro 
São Luiz, em Criciúma SC, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 13.791.885/0001-36, neste ato representado pelo Sr.   , portador da 
Cédula  de Identidade n°  , expedida pelo  , e inscrito  no CPF sob  o n°    , ora 
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a(s) empresa(s)   CNPJ/MF n.º  estabelecida na 
   , em  , doravante denominada DETENTORA(S) DA ATA/CONTRATADA(S), nos termos do artigo 15 da Lei Federal 
8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 
089/CISAMREC/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, segundo as cláusulas e condições a seguir: 
 
2. Órgão Gerenciador – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC-CISAMREC. 
2.1. Entidades Participantes: 
1) Município de Balneário Rincão 
2) Município de Cocal do Sul; 
3) Município de Criciúma; 
4) Município de Forquilhinha; 
5) Município de Içara; 
6) Município de Lauro Muller; 
7) Município de Morro da Fumaça; 
8) Município de Nova Veneza; 
9) Município de Orleans;; 
10) Município de Siderópolis; 
11) Município de Treviso; 
12) Município de Urussanga; 
 
DO OBJETO 
Cláusula 1ª. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais, para aquisições 
futuras e eventuais de alimentos especiais e fórmulas infantis para atendimento Rede Municipal de Saúde dos municípios consorciados 
no Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, conforme especificações dos produtos constante no Anexo VII. 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
Cláusula 2ª. Os valores unitários dos bens registrados nesta ata são os constantes na planilha do Anexo VII deste edital 
 
DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
Cláusula 3ª. Os produtos deverão ser entregues num prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da emissão da Ordem de 
Compra- OC, enviada por e-mail (item 7.1.5 deste edital), no Centro de Distribuição do CISAMREC, livres de quaisquer encargos, sejam 
fretes, taxa de descargas, embalagens, etc. 
§1ª. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior” ou “fortuito” previsto em lei, 
comunicado pela ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA, por escrito, ao Setor de Compras do CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo 
estabelecido no item 15.1, acompanhado de provas cabais de suas alegações. A não observância do §1º desta cláusula caracterizará 
infringência das disposições contratuais e mora de execução, sujeitando-a as sanções previstas na Cláusula 9ª desta ARP. 
§2ª. Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor de compras, o prazo de entrega será prorrogado por período a ser assinalado pela 
autoridade competente;  
§3ª. Os produtos serão entregues no Centro de Distribuição do CISAMREC, situado na Av. Santos Dumont nº. 1.980 sala 03 e 04, B. 
São Luiz, na cidade de Criciúma SC, de segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados nacionais ou do município de 
Criciúma, no horário das 13h30min às 17h; ao farmacêutico ou funcionário designado pela CISAMREC, livres de quaisquer encargos, 
sejam fretes, taxa de descargas, tarifas, embalagens e congêneres. Qualquer entrega fora desse prazo e do horário estabelecido não 
será recebida. 
§4ª. Quando a empresa participante for distribuidora, portanto, não titular do registro do produto no Ministério da Saúde, deverá 
disponibilizar, quando solicitado, documento com data recente, comprovando autorização legal especifica do titular para comercialização 
e distribuição do produto (Portaria. MS nº 2.814, de 29.05.98, e nº 802, de 07/04/99), incluindo-se relatórios de análises de controle de 
qualidade; 
§5ª. Todas as notas fiscais devem conter o número do lote, data de validade e nome do fabricante junto à discriminação do item, 
conforme especificado na requisição de entrega, nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC e o endereço do local de 
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entrega, a fim de evitar possíveis trocas de mercadorias. A liberação da nota fiscal para fins de pagamento estará condicionada ao 
atendimento dessas exigências; 
§6ª. Deverá constar, obrigatoriamente, no corpo ou rodapé da nota fiscal/fatura, o número do Pregão correspondente e da Ata de Registro 
de Preços-ARP; o número do pedido e o nome do município solicitante do produto; o número da Ordem de Compra-OC, e demais dados; 
§7ª. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, 
empilhamento máximo, etc.). 
§8ª. Os produtos deverão ser entregues com no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade vigente, para produtos em que 
o prazo total for superior a um ano; e de 90% (noventa por cento) nos produtos em que o prazo de validade total for inferior a 01 (um) ano. 
Na ocorrência, a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem quaisquer ônus adicional, observando-se o prazo de trinta dias para 
solicitação de substituição, contados do recebimento do produto; 
§9ª. Os produtos deverão ser entregues com no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu O texto e demais exigências legais previstas para 
o cartucho, rotulagem, bula e instruções de uso, devem estar em conformidade com a regulamentação do Ministério da Saúde e com o 
Código de Defesa do Consumidor; 
§10ª. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da(s) licitação(ões), devem apresentar em suas embalagens 
secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO" (artigo 7ª da Portaria nº 2.814, de 29/05/1998); 
§11. As embalagens devem ser acompanhadas das respectivas bulas e/ou instruções de uso; 
§12. Os produtos deverão vir armazenados em caixas apropriadas para seu transporte, e entregues obrigatoriamente nas embalagens 
primárias e secundárias, conforme registro no Ministério da Saúde, se for o caso; 
§13. As embalagens primárias dos produtos (ampolas, blisters, strips e frascos) devem apresentar o número do lote, data de fabricação 
e prazo de validade; 
§14. Os produtos deverão conter lacre ou selo de segurança, com as características de rompimento irrecuperável, se for o caso; 
§15. Caso o produto venha a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade no prazo de sua validade, fica o licitante vencedor 
obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações e quantidades relativas, sem nenhum ônus para ao municípios; 
§16. Em caso de avaria, quebra ou extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer 
ônus adicional para o CONTRATANTE e cumprindo o prazo previsto neste Edital para conclusão da entrega do(s) produto(s); 
§17. As caixas e volumes nos quais os produtos vierem acondicionados deverão estar em perfeito estado; 
§18. A empresa deverá entregar o produto na marca cotada na proposta, caso contrário ser-lhe-ão aplicadas as penalidades previstas; 
§19. Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o licitante fornecedor será comunicado a retirar o produto no local de entrega e a 
substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE; 
§20. O acondicionamento e transporte deve(m) ser feito(s) dentro do preconizado para o(s) produto(s) e devidamente protegido(s) do 
pó e variações de temperatura; 
§21. O transporte dos produto deverá ser realizado em veículos fechados e adequados, e não poderá ser realizado concomitantemente 
com produtos químicos, solventes, inseticidas, agrotóxicos, saneantes, tintas, óleos, perfumes, pneus e materiais com odor forte que 
possam impregnar no produto, alimentos in natura, e outros materiais que físico-químicas dos produtos; 
§22. Caso alguma irregularidade for detectada no transporte dos produtos, a mercadoria, mesmo quando recebida pelo CONTRATANTE, 
terá imediata solicitação de troca ao licitante fornecedor, substituição esta que deverá ser realizada sem qualquer ônus adicional. Este 
procedimento deve ser garantido que a carga entregue seja diferente da que foi transportada inadequadamente; 
§23. As empresas fornecedoras deverão enviar ao CISAMREC relação das transportadoras que irão fazer as entregas, contendo, o nome da 
transportadora, endereço da matriz e filial correspondente, CNPJs, nome dos responsáveis (gerentes) da matriz e filial, bem como os telefones 
e e-mail para contatos; 
§24 É vedado às transportadoras a sobreposição de etiquetas nas embalagens primárias, em cima das etiquetas do fabricante e da empresa 
fornecedora, tendo em vista que esta prática impede o lançamento de dados no sistema informatizado, sujeitando-se ao não recebimento da 
mercadoria; 
§25. O aceite no recebimento das mercadorias somente serão dados após a devida conferência pelo setor responsável pelo recebimento; 
§26. Ocorrendo divergência entre o total de caixas apontadas nos romaneios e as efetivamente entregues ao CISAMREC, as mercadorias 
serão devolvidas na sua totalidade, salvo se houver ciência da transportadora e do fornecedor quanto a divergência, através de e-mail 
endereçado ao setor de compras CISAMREC; 
§27. As caixas e volumes nos quais os produtos vierem acondicionados deverão estar em perfeito estado. Havendo avarias em alguma 
das caixas, tais como, caixas abertas, semiabertas ou danificadas, todas as caixas serão abertas para conferência. Havendo divergência entre 
o quantitativo efetivo de mercadorias recebidas e as constantes na nota fiscal, bem como mercadorias sem condições de uso, não serão 
recebidas;  
§28. Em caso de avaria, quebra ou extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus 
adicional para o CONTRATANTE e cumprindo o prazo previsto neste Edital para conclusão da entrega do(s) produto(s); 
§29. A empresa vencedora será responsável por monitorar se o transporte dos produtos está sendo realizado em atendimento às Boas 
Práticas de Transporte, mesmo em caso de terceirização do transporte; 
§30. A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal a data e a hora em que a entrega do(s) produto(s) foi(am) feita(s), além da identificação 
de quem procedeu o recebimento; 
§31. A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo e lavrar termo de 
recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital e seus anexos. 
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§32. O setor competente terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para processar a conferencia dos produtos entregues, lavrando o termo 
de recebimento definitivo ou notificando a CONTRATADA para substituição do produto entregue em desacordo com as especificações 
exigidas. 
§33. Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias 
contados da notificação da não aceitação, para reposição num prazo máximo de 03 (três) dias. 
§34. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando 
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou 
incorreções. 
§35. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição 
dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado 
à autoridade competente, sob pena de responsabilidade. 
 
DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS 
Cláusula 4ª. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 
e art. 12 do Decreto Municipal 498/2015. 
§1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 
§2º. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada, nos termos da lei vigente, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para o CONTRATANTE 
ou por questões supervenientes; 
 
DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Cláusula 5ª. Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos depois vistoriado e aprovado pelo responsável do 
Departamento de Compras do CONTRATANTE, especialmente designado para o seu recebimento. 
§1º. Caso os produtos venham a ser rejeitados deverá ser pronta e imediatamente substituído pela CONTRATADA, dentro das mesmas 
características e especificações exigidas no contrato ou documento equivalente, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 
independentemente de qualquer circunstância de local de entrega ou recebimento; 
§2º. Os produtos fornecidos pela CONTRATADA deverão ter laudos de análise do fabricante para cada lote entregue, enviado por e-mail, 
e sempre que necessário o CONTRATANTE poderá solicitar as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como 
padrão de qualidade de seu produto; 
§3º. O CONTRATANTE poderá a qualquer a qualquer momento solicitar amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do 
produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica. 
§4º. Não serão recebidas as mercadorias pelo CISAMREC, ou devolvidas à fornecedora sob suas expensas, quando as NFs apresentarem 
quantitativos de produtos inferiores aos solicitados nas Ordens de Compras-OCs, caracterizando, desta forma, o descumprimento contratual, 
e sujeitando o infrator as penalidades previstas no Edital e na ARP; 
§5º. Excepcionalmente, as mercadorias poderão ser recebidas em quantitativos inferiores aos solicitados nas OCs, quando houver, 
justificadamente, prévia solicitação da fornecedora para o faturamento em quantitativo inferior, informando o prazo de entrega do quantitativo 
remanescente, e devidamente autorizado pelo CISAMREC, todavia, o pagamento da referida fatura de quantitativo inferior somente ocorrerá 
quanto comprovado o recebimento, pelo CISAMREC, do quantitativo remanescente.  
§6º. As solicitações a que se refere o §5º desta Cláusula, deverão ser realizadas ao Setor de Compras do CISAMREC, via e-mail: 
compras@cisamrec.sc.gov.br com cópia para cisamrec@cisamrec.sc.gov.br. 
 
DO PAGAMENTO 
Cláusula 6ª. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos na sede do CISAMREC, sito na Rua Santos 
Dumont nº 1.980, sala 03 e 04, bairro São Luiz, no Município de Criciúma/SC, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas 
acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos produtos, atestadas pelo Setor Responsável, e em conformidade 
ao discriminado na ata de registro de preços, edital e anexos, e mediante a apresentação do boleto bancário emitido pelo fornecedor com 
data de vencimento não inferior à 30 (trinta) dias da data da emissão da nota fiscal/fatura. 
§1º A aprovação da Nota Fiscal se dará mediante o “CERTIFICO” pelo responsável do órgão competente do CONTRATANTE, autorizado 
para o recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas 
as quantidades e valores; 
§2º. Deverá constar, obrigatoriamente, no corpo ou rodapé da nota fiscal/fatura, o número do Pregão correspondente e da Ata de Registro 
de Preços-ARP; o número do pedido e o nome do município solicitante do produto; o número da Ordem de Compra-OC; 
§3º. Caso não emitido o respectivo boleto bancário, o pagamentos poderá ser efetuado, a pedido da CONTRATADA, através de 
transferência bancária, cujo custo da tarifa bancária para o referido serviço recairá ao CONTRATANTE, mediante abatimento do valor a 
ser pago; 
§4º. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, da CONTRATANTE, postergando-se, em 
caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente; 
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§5º. A CONTRATADA deverá exibir nas datas de liquidação, comprovação da regularidade junto ao INSS e o FGTS, mediante a emissão 
da CND e CRF respectivamente, sob pena da sustação do pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, que só cessará 
mediante comprovação da sua regularidade; 
§6º. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, não cabendo ao CONTRATANTE, 
por via de consequência, qualquer ônus financeiro; 
§7º. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e 
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações; 
§8º. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de 
documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes no edital e seus anexos. 
§9º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, quaisquer obrigações financeiras que lhe 
forem impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Cláusula 7ª. O contratante se obriga: 
I. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata; 
II.  Aplicara as penalidade, quando for o caso; 
III. Prestar todas e quaisquer informação, quando solicitada, necessária a perfeita execução do CONTRATO ou documento equivalente; 
IV. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente, de acordo com o estabelecido no edital 
e neste instrumento; 
V. Notificar, por e-mail, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Cláusula 8ª. Para o cumprimento do objeto a CONTRATADA se obriga: 
I. Fornecer os produtos solicitados mediante a Ordem de Compra-OC, e de acordo com as especificações contidas nesta ARP, no edital e 
seus anexos e obrigações dispostas na Cláusula 3ª deste instrumento; 
II.  Pagar todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, tarifas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitados; 
III. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação; 
IV. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
V. Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos. 
VI. Manter atualizado o endereço eletrônico, nos termos do item 7.1.5 do edital. 

DAS PENALIDADES 
Cláusula 9ª. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou documento equivalente, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4º. da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais. 
§1º. Em caso de inexecução do contrato ou documento equivalente, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
I. Advertência; 
II. Multas: 

a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, 

limitada a 20% (vinte por cento) do valor global, da ata de registro de preços ou documento equivalente, entendendo-se como atraso a não 

entrega dos produtos no prazo estabelecido no item 15.1 deste Edital; 

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, por infração a qualquer cláusula 

da Ata de Registro de Preço, do contrato ou documento equivalente, não especificada no item 17.2, aplicada em dobro na reincidência. 

c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço, ou documento equivalente, pela recusa em corrigir qualquer 

defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do 

defeito; 

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor global adjudicado na Ata de Registro de Preço, ou documento equivalente, no caso de recusa injustificada 

da licitante adjudicatária em firmar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos na convocação, bem como de requerer 

o cancelamento/desclassificação da Ata de Registro de Preços no item do produto após a sua adjudicação e assinatura; 

e) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, por apresentar declaração 

falsa das suas condições de habilitação (item 7 e SS deste Edital); 

f) Aplicar-se-á a multa prevista no item II, d, desta cláusula, quando ocorrer reiterados pedidos de realinhamento de preços ou cancelamento 

de registro de itens da ARP, após a adjudicação na Ata de Registro de Preço, sem justificativa plausível e prova cabal de suas alegações. 
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III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, nas hipóteses de: 
a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação; 
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, 
mesmo que posterior ao encerramento do certame; 
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata; 
e) não manter a proposta após a homologação; 
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição; 
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 
h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 
i) fraudar a execução do contrato; 
j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 
k) reiterados pedidos de realinhamento de preços, cancelamento de registro de itens ou troca de marcas, após a adjudicação na Ata de Registro 
de Preço, sem a devida justificativa e prova cabal de suas alegações. 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
adjudicatária/contratada ressarcir a Administração direta, indireta ou órgão público, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior c/c com o item 17.1 deste Edital. 
§2º. O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo das sanções acima estipuladas, quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) presentes razões de interesse público; 
§3º. O cancelamento de registro de preço poderá ocorrer de forma parcial ou total, considerando-se o total de itens firmado na Ata de Registro 
de Preços. 
§4º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II, assegurado, em todos 
os casos, o direito ao contraditório e à ampla defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da respectiva notificação ou intimação, sob pena de preclusão. 
§5º. As sanções previstas nestas cláusulas serão comunicadas e/ou notificadas, por meio de correio eletrônico, via e-mail, nos termos 
dos itens 7.1.5, 17.8 e 17.9 do Edital, juntando-se comprovante ao processo administrativo. 
§6º. O valor das multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação e/ou intimação, à 
crédito na conta do CISAMREC, mediante a emissão de boleto bancário emitido por esta; 
§7º. Se o valor da multa não for pago será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus; 
§8º. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, para o desconto acima estipulado, esta sujeitar-se-á a execução 
do contrato pelas vias judiciais, sem prejuízos da aplicação das sanções dos incisos III e IV do §1º desta cláusula. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Cláusula 10. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo CONTRATANTE, quando: 
I. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 
II. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
III. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
IV. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração; 
§1º. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do órgão gerenciador do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC-CISAMREC; 
§2º. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por meio de eletrônico, via e-mail, nos termos dos itens 7.1.5, 17.8 
e 17.8 deste edital, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços ou por publicação 
no Diário Oficial dos Municípios-DOM, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da primeira comunicação ou publicação; 
§3º. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de 
Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da 
Lei Federal 8.666/93 e Alterações; 
§4º. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
Cláusula 11. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão realizados pelo setor competente do Órgão 
Gerenciador, mediante emissão da Ordem de Compra-OC contendo o(s) objetos e quantitativo(s), e autorizados, em cada caso, pelo 
Diretor executivo. 
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§1º. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma 
autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 
§2º. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será formalizada 
por intermédio de emissão de instrumento contratual, ou nota de empenho de despesa, ou autorização de compra ou outro instrumento 
equivalente, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Cláusula 12. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária dos municípios participantes. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Cláusula 13. Integram esta Ata de Registro de Preços,-ARP o Edital de Pregão Presencial nº. 089/CISAMREC/2019, seus anexos e a 
proposta da detentora desta ARP. 
§1º. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 
10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 498/2015, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais do direito. 
 
DO FORO 
Cláusula 14. As partes elegem o Foro da Comarca de Criciúma/SC., com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que for, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da presente ata. 
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, aceitam cumprirem 
fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os seus 
devidos e legais efeitos. 
 
Criciúma - SC, XX de XXXXXX de 20XX. 
 
 
 

ROQUE SALVAN 
DIRETOR EXECUTIVO DO CISAMREC 

 
Empresa Detentora da Ata 

Representante Legal: XXXXXXXXXXXXXXX 
            CPF:XXXXXXXXXXXXX
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ANEXO VII 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº 0xx/CISAMREC/20XX 
 

PLANILHA OÇAMENTÁRIA COM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 
 
DO OBJETO: Registro de preços, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais de alimentos especiais e fórmulas 
infantis para atendimento da Rede Municipal de Saúde dos municípios consorciados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC. 
 

Item  Especificação  Apresentação Quantidade Valor unit Valor total 

1 Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou 
oral, normocalórico. Distribuição normocalórica, com proteínas em 
torno de 15%, carboidratos em torno de 50%, gorduras em torno de 
35%; osmolalidade próxima de 350 mOsm/kg água, sabor baunilha 
ou neutro, para atender às necessidades nutricionais na 
manutenção e recuperação do estado nutricional. Com os seguintes 
ingredientes: maltodextrina predominante, fonte de lipídeos óleos 
vegetais e/ou óleo de peixe, principal fonte proteica sendo a proteína 
isolada do soro do leite de vaca e também poderá conter caseinato 
de potássio obtido do leite de vaca, hidróxido de sódio, ácido cítrico, 
hidróxido de potássio, fosfato de sódio, bitartarato de colina, cloreto 
de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de magnésio, vitamina C, 
taurina, L-carnitina, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, 
vitamina A, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina D, sulfato de 
manganês, vitamina B6, sulfato de cobre, vitamina B1, vitamina B2, 
ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de cromo, 
molibdato de sódio, vitamina K, biotina, vitamina B12, emulsificante 
lecitina de soja e aromatizante. Não contenha glúten. Apresentar 
ficha técnica com a composição das proteínas, carboidratos e 
lipídeos de forma detalhada, bem como a quantidade de vitaminas e 
minerais. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”. 

Lata 400g com 
colher-medida 

1.120 R$ 54,43 R$ 60.961,60 

2 Alimento a base de proteína isolada de soja, em pó, com alta 
solubilidade. Alimento em pó, a base de proteína isolada de soja, 
para criança acima de 01 ano de idade, com fibras,  vitaminas e 
minerais.  Isento de lactose, sacarose, caseína e glúten. Sem 
aditivos químicos. Com colher medida. Rótulo com a inscrição 
"PROIBIDA A VENDA.  

Lata 400g com 
colher-medida 

696 R$ 35,00 R$ 24.360,00 

3 Complemento Alimentar para adolescentes e adultos. 
Complemento alimentar para auxiliar atingir recomendações 
nutricionais de jovens e adultos.  Fonte de proteínas e com 
vitaminas e minerais antioxidantes. Baixo teor de gorduras totais, 
sem adição de sacarose, com fibra alimentar. Fonte principal de 
carboidratos: maltodextrina. Sabor baunilha. Referência: Nutren 
Active Baunilha- cumprimento de decisão judicial. 

Lata 400g com 
colher-medida 

200 R$ 33,00 R$ 6.600,00 

4 Dieta nutricionalmente completa, desenvolvida para crianças de 
1 a 10 anos. Indicado para prevenir ou corrigir desnutrição, 
composto de até 15% de proteínas(sendo proteínas do soro do leite 
e  caseína, poderá ter em menor concentração proteína isolada de 
soja), até 55% de carboidrato (poderá ser combinação de 
maltodextrina e/ ou sacarose e/ou xarope de milho e/ou amido de 
milho  hidrolizado e/ou FOS) e até até 35% de lipídeos (sendo óleo 
de girassol e/ou óleo de canola e/ou TCM e/ou óleo de soja). Isento 
de lactose. Isento de glúten. Com colher medida. Rótulo com a 
inscrição "PROIBIDA A VENDA". Instantâneo. Sem a necessidade 
de usar liquidificador ou mix para o preparo. 

Lata 380g ou 
400g com 

colher medida 

492 R$ 58,00 R$ 28.536,00 

5 Dieta semi-elementar e hipoalergênica, à base de 100% proteína 
extensamente hidrolisada de soro de leite, que venha a garantir 
alta eficácia nos casos de alergia proteína do leite e de soja e 
síndromes de má absorção. Nutricionalmente completo, com adição 
vitaminas e minerais. Apresentando baixa osmolaridade. Isento de 

Lata 400g com 
colher medida 

2.220 R$ 110,54 R$ 245.398,80 
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lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem: lata com 
400 g. Composição aproximada por 100ml de fórmula reconstituída: 
Proteínas - 2,0 g; lipídios - 3,6 g; Carboidratos - 8,6 g. Rótulo com a 
inscrição “PROIBIDA A VENDA”. 

6 Dieta semi-elementar e hipoalergênica, à base de 100% proteína 
extensamente hidrolisada de soro de leite, que venha a garantir 
alta eficácia nos casos de alergia proteína do leite e de soja e 
síndromes de má absorção. Nutricionalmente completo, com adição 
vitaminas e minerais. Apresentando baixa osmolaridade. Isento de 
lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem: lata com 
400 g. Composição aproximada por 100ml de fórmula reconstituída: 
Proteínas - 2,0 g; lipídios - 3,6 g; Carboidratos - 8,6 g. Rótulo com a 
inscrição “PROIBIDA A VENDA”. Referência: Pregomin Pepti - 
cumprimento de decisão judicial. 

Lata 400g com 
colher medida 

120 R$ 110,54 R$ 13.264,80 

7 Espessante a base de amido de milho modificado ou 
maltodextrina, adicionado de gomas alimentícias (goma guar e/ou 
goma xantana e/ou outra) ou geleificante cloreto de potássio, 
instantâneo, para espessar preparações, com colher medida. Rótulo 
com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.  

Lata +/- 220 - 
300g 

960 R$ 62,28 R$ 59.788,80 

8 Formula infantil, em pó, indicada para lactentes e crianças de 
primeira infância (0 a 36 meses), com necessidades 
dietoterápicas específicas. Fórmula infantil em pó, a base de 
proteína do soro de leite extensamente hidrolisada (em torno de 
85% peptídeos e 15% de aminoácidos livres), pode conter lactose. 
Adição de prebióticos e ácidos graxos de cadeia longa-LcPUFAs 
(DHA- ácido docosahexaenóico e ARA- ácido araquidônico). 
Densidade calórica 66 kcal/100ml. Possuir em torno de 10% de 
proteínas (85% peptídeos e 15% aminoácidos livres), 43% de 
carboidratos (pode conter lactose e/ou maltodextrina), 47% de 
lipídios (de origem vegetal e/ou de peixe, preferencialmente TCM). 
Indicado para alergia ao leite de vaca e sem quadro de diarreia. 
Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”. Com colher medida. 

Lata 800g com 
colher medida 

1.800 R$ 174,00 R$ 313.200,00 

9 Fórmula infantil em pó para nutrição oral e enteral, em pó. 
Alimento em pó para nutrição oral ou enteral para crianças, 
nutricionalmente completo, podendo ser adicionado diretamente aos 
alimentos, podendo ser diluído nas seguintes apresentações: 
1Kcal/ml; 1,25kcal/ml, 1,5Kcal/ml. Principal fonte de carboidratos a 
maltodextrina. Isento de lactose. Sabor neutro. Indicado para 
crianças em risco nutricional, desnutridas ou com desaceleração do 
crescimento, e/ou doenças crônicas, por exemplo fibrose cística, 
cardiopatias, doença celíaca etc., em pré ou pós-operatório. Atenda 
ao Codex Alimentarius. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A 
VENDA”.  

Lata 400g com 
colher-medida 

460 R$ 65,92 R$ 30.323,20 

10 Fórmula infantil para lactentes menores de um ano de idade 
com intolerância à lactose. Fórmula isenta de lactose, com 
maltodextrina como principal carboidrato; predomínio de gordura 
vegetal, com LcPufas, DHA e ARA; fonte proteíca: caseína e/ou soro 
do leite. Adicionada de vitaminas e minerais. Atenda a todas 
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Composição 
aproximada por 100ml de fórmula reconstituída: Proteínas – 1,4 g ; 
Lipídios - 3,6 g; Carboidratos – 7,5 g; Rótulo com a inscrição 
“PROIBIDA A VENDA”.  

Latas de 400g 
ou 450g com 
colher-medida 

622 R$ 49,00 R$ 30.478,00 

11 Fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos livres, 100% 
de maltodextrina e 100% de lipídios de origem vegetal, 
nutricionalmente completa. Isenta de sacarose, lactose e glúten, 
com teores de nutrientes atendendo aos valores mínimos e máximos 
do Codex Alimentarius FAO/OMS para vitaminas e minerais, 
indicada para: Alergia à proteína do leite de vaca, a soja, a múltiplos 
alimentos e a hidrolisados protéicos; síndrome do intestino curto, 

Lata de 400g 610 R$ 230,28 R$ 140.470,80 
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transição de nutrição parenteral para enteral e mal absorção, para 
crianças de 1 a 10 anos. 

12 Fórmula infantil de aminoácidos livres para lactentes e de 
seguimento para lactentes (desde o nascimento) e/ ou crianças 
de primeira infância, destinada a necessidades dietoterápicas 
específicas, como alergia à proteína do leite de vaca, a soja, a 
múltiplos alimentos e a hidrolisados protéicos; síndrome do intestino 
curto, transição de nutrição parenteral para enteral e mal absorção 
para lactentes. Fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos 
livres, 100% de maltodextrina e 100% de lipídios de origem vegetal, 
EXCETO óleo de soja, nutricionalmente completa. Isenta de 
sacarose, lactose, glúten e soja ou traços de soja, com teores de 
nutrientes atendendo aos valores mínimos e máximos do Codex 
Alimentarius FAO/OMS para vitaminas e minerais. Rótulo com a 
inscrição “PROIBIDA A VENDA”.  

Lata de 400g 2.050 R$ 227,00 R$ 465.350,00 

13 Formula para lactentes que apresentem regurgitação e/ou 
refluxo gastroesofágico. Alimentação para lactentes desde o 
nascimento. Com proteínas do soro do leite e caseína, lipídeos de 
origem vegetal, poderá conter como fonte de carboidratos lactose e 
maltodextrina; agente espessante poderá ser amido pré-gelatinizado 
ou goma. De acordo com o Codex Alimentarius. Rótulo com a 
inscrição “PROIBIDA A VENDA”. 

Lata 800g 
com colher 

medida 

316 R$ 63,65 R$ 20.113,40 

14 Fórmula infantil para lactentes até 06 meses, em pó, à base de 
leite de vaca. A relação caseína:proteínas do soro é alterada 
(40:60) ou (30:70), contém como carboidrato 100% lactose, as 
gorduras são compostas por óleos vegetais (±95%) e gordura láctea 
(±5%), poderá ou não conter percentual de óleo de peixe, 
adicionado de prebióticos. Enriquecida com Lc-Pufas DHA e ARA e 
nucleotídeos. Composição aproximada por 100ml de formula 
reconstituída (nutriente g/100ml): Proteínas - 1,6 g; Lipídios - 3,3 g; 
Carboidratos - 7,8 g; Sem sacarose; Enriquecida de vitaminas e 
minerais. Atenda todas as recomendações do Codex Alimentarius 
FAO/OMS e RDC nº 44/2011.  Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A 
VENDA”.  

Lata 800g 
com colher 

medida 

4.252 R$ 54,84 R$ 233.179,68 

15 Fórmula infantil de segmento, à base de leite de vaca, com 
nutrientes adequado para lactentes a partir do 6º mês de vida. 
Enriquecida com ferro à base de proteínas lácteas. Fonte proteíca: 
caseína e soro do leite. Principal carboidrato: lactose; as gorduras 
são compostas por óleos vegetais e pode conter gordura láctea. 
Com prebióticos, LcPufas, ARA e DHA. Composição aproximada por 
100ml de fórmula reconstituída: Proteínas: 2,2 g; Carboidratos:7,8g; 
Lipídios: 3,1 g. Sem sacarose. Atenda todas as recomendações do 
Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC nº 44/2011. Isento de glúten. 
Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.  

Lata 800g com 
colher medida 

3.220 R$ 47,33 R$ 152.402,60 

16 Fórmula infantil de transição, à base de leite de vaca, com 
nutrientes adequado para lactentes a partir do 9º mês de vida. 
Enriquecida com ferro à base de proteínas lácteas. Fonte proteíca: 
caseína e soro do leite (relação caseína/proteína do soro 50:50). 
Principal carboidrato: lactose; as gorduras são compostas por óleos 
vegetais e gordura láctea. Com prebióticos, ARA e DHA. 
Composição aproximada por 100ml de fórmula reconstituída: 
Proteínas: 1,4 g; Carboidratos: 8,6g; Lipídios: 3,0 g. Sem sacarose. 
Atenda todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS 
e RDC nº 44/2011. Isento de glúten. Rótulo com a inscrição 
“PROIBIDA A VENDA”. 

Lata 800g com 
colher medida 

600 R$ 58,53 R$ 35.118,00 

17 Fórmula infantil de seguimento, a base de proteínas isolada de 
soja, isento de lactose, para o segundo semestre de vida. 
Indicada para lactentes com intolerância à lactose ou alergia à 
proteína do leite de vaca; ou em situações onde for indicado retirar o 

Lata 800g com 
colher medida 

626 R$ 71,59 R$ 44.815,34 
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leite de vaca da dieta. Sem proteína láctea, lactose, galactose, 
frutose sacarose. Atenda a todas recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS e da RDC nº 44 de 2011. Composição 
aproximada por 100ml de fórmula reconstituída: Nutrientes (g/100ml) 
Proteínas 2,2 g;Lipídios 3,6 g; Carboidratos 8,6g. Sem sacarose. 
Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”. 

18 Fórmula infantil para lactentes à base de proteínas isolada de 
soja, isento de lactose, para o primeiro semestre de vida, em 
pó. Indicada lactentes com intolerância à lactose ou alergia à 
proteína do leite de vaca; ou em situações onde for indicado retirar o 
leite de vaca da dieta. Sem proteína láctea, lactose, galactose, 
frutose e sacarose. Atenda a todas recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS e da RDC nº 43 de 2011. Composição 
aproximada  por 100ml de fórmula reconstituída. Nutrientes 
(g/100ml): Proteínas 1,8 g; Lipídios 3,6 g; Carboidratos 6,7g. Sem 
sacarose. Isento de glúten. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A 
VENDA”.  

Lata 800g com 
colher medida 

576 R$ 71,59 R$ 41.235,84 

19 Nutrição enteral, em pó, à base de proteína isolada de soja, 
nutricionalmente completa, normocalórica na diluição padrão. 
Com mix de fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Indicada para pessoas com mais de 10 anos. Rótulo com a 
inscrição “PROIBIDA A VENDA”. Instantâneo. Sem a necessidade 
de usar liquidificador ou mix para o preparo.  

Lata 800g com 
colher medida 

1.200 R$ 77,77 R$ 93.324,00 

    Total....... R$ 
2.038.920,86 

 

O valor prévio estimado para o registro de preços de alimentos especiais e fórmulas infantis é de R$ 2.038.920,86 (dois milhões, trinta e oito 
mil, novecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).  

      

 
 
 

 
 


