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Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 
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CNPJ 95.952.230/0001-67 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 

REGISTRO DE PREÇO  
 

O Município de Braço do Trombudo, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado 

neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Nildo Melmestet, comunica aos interessados que fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 

o Registro de preço para eventuais aquisições de medicamentos para suprir as necessidades da 

farmácia das Unidades Básicas de Saúde do Município de Braço do Trombudo - SC, conforme 

especificações do Anexo I, que faz parte integrante do edital.  

  

Rege a presente licitação, a Lei Federal n.º 8.666/1993, a Lei Federal n.º 10.520/2002, a Lei 

Complementar n.º 123/2006, Decreto Municipal n.º 35/2009 e demais legislação aplicável.  

  

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  

O Pregão, na forma Eletrônica será conduzido pelo pregoeiro oficial do Município de Braço do 

Trombudo, em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através de Sistema Eletrônico no endereço 

“http://comprasbr.com.br”, conforme datas e horários a seguir:  

  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

 

Início às 08h00min do dia 18/05/2020 até às 

08h29min do dia 28/05/2020.  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 

DE PREÇOS:  Às 08h30min do dia 28/05/2020 

REFERÊNCIA DE TEMPO:  Horário de Brasília (DF).  

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  http://comprasbr.com.br  

  

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, 

atentando também para a data e horário para início da disputa.  

  

As dúvidas pertinentes a presente licitação será esclarecida pela Diretoria de Licitações e Contratos 

do Município de Braço do Trombudo, no seguinte endereço e contatos:  

TELEFONE: (47) 3547-0179/3547-0232;  

E-MAIL: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br;  

ENDEREÇO: Praça da Independência, 25 – Centro, Braço do Trombudo/SC – CEP 89.178-000;  

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: Segundo a sexta-feira das 08h00min. às 12h00min. e das 13h00min. 

às 17h00min. 

 

 

1 - DO OBJETO  

  

1.1 - O presente Edital tem por objetivo receber propostas para o PREGÃO ELETRÔNICO, Tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o “Registro de preço para eventuais aquisições de 

medicamentos para suprir as necessidades da farmácia das Unidades Básicas de Saúde do 

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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Município de Braço do Trombudo - SC”, conforme especificações do Anexo I, que faz parte 

integrante do edital.   
  
- Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site Compras BR – Portal 

de Licitações: http://comprasbr.com.br.  

 

- Conforme o Decreto 10.024/2019 no Art. 26: Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os 

licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

- Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 10 do presente edital, deverão ser 

ANEXOS OBRIGATORIAMENTE juntamente com a proposta na página do COMPRAS BR, em 

local próprio para documentos. 

 

 AS EMPRESAS QUE NÃO ANEXAREM A DOCUMENTAÇÃO NA PLATAFORMA, 

SERÃO CONSIDERADAS INABILITADAS. 

Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão. 
  

- Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em 

originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura Municipal 

de Braço do Trombudo: 

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Endereço: Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo/SC 

Pregoeiro: Clóvis Samp 

E-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Telefone: (0XX47) 3547-0179 

 

- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

edital deverá ser encaminhado por escrito ao Setor de Licitações, através do endereço e/ou e-mail 

descrito acima. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informais e não poderão ser consideradas como condições editalícias.  

 

 

2 -  DO ORÇAMENTO  
  
2.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos de 

recursos próprios do Município de Braço do Trombudo, previstos por conta das seguintes dotações 

do orçamento vigente do Município: 
 

Órgão.......: 09 - Fundo Municipal de Saúde 

Unidade....: 09.01 - Fundo Municipal de Saúde 

Atividade..: 10.301.0006.2.085 - Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades de Saúde 

Recursos...: 3105 - Receita de impostos e Transferência de Impostos (6) 

Elemento..: 3.3.90.30.09.00.00 - Material Farmacológico 

 
 

   

 

   

http://comprasbr.com.br/


 
 

3  

  

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

3 - DA PARTICIPAÇÃO  

  

3.1 - Serão admitidos a participar desta Licitação os licitantes que estejam legalmente 

estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e 

credenciados no Portal de Licitações - Compras BR, que atuará como órgão provedor do Sistema 

Eletrônico.  

  

3.2 - Não será admitida a participação de:  

Empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas e impedidas para licitar ou contratar por 

ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;  

Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em 

recuperação judicial / extrajudicial ou em dissolução ou em liquidação;  

Empresas cujos proprietários ou sócios sejam servidores públicos, vereadores ou agentes políticos do 

Município de Braço do Trombudo.  

 

3.2.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante que, 

pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis.  

  

3.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

  

3.4 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações – Compras 

BR, através do site “http://comprasbr.com.br”.  

  

3.5 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

  

3.5.1 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa.  

  

3.5.2 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

Compras BR.  

  

3.5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 

Braço do Trombudo e ao provedor do sistema Compras BR a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

3.5.4 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

3.5.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

http://comprasbr.com.br/


 
 

4  

  

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

 

3.6 - O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Compras Br. 

 

3.6.1 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 

aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Compras Br. 

  

3.7 – O microempreendedor individual ou microempresa ou empresa de pequeno porte, 

além da apresentação da declaração constante no Anexo VI para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no 

campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante o seu regime de tributação para 

fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

 

4 - DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

  

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:  

a) Coordenar o processo licitatório;  

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração;  

c) Conduzir a sessão pública na internet;  

d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório;  

e) Dirigir a etapa de lances;  

f) Verificar e julgar as condições de habilitação;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão;  

h) A negociação direta com o proponente, na forma da Lei;  

i) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

j) Indicar o vencedor do certame;  

k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

l) Elaborar a ata da sessão;  

m) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

n) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação;  

o) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades 

previstas na legislação.  

 

4.2 – Caberá à equipe de apoio 

a) Auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 

 

 

5 - DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE  

  

5.1 - A licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas:  
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5.1.1 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico;  

 

5.1.2 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances;  

  

5.1.3 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  

  

5.1.4 - O Microempreendedor Individual – MEI, a Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno 

Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, para que essa possa participar do 

presente certame, deverá, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempreendedor 

Individual”, “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, MEI, 

ME e/ou EPP, à sua firma ou denominação, conforme o caso;  

  

5.1.5 - É de responsabilidade da licitante a verificação do correto cadastramento de seus dados e de 

sua proposta no sistema do Portal de Licitações – Compras BR.  

 

5.1.6  - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
 
5.1.7  - Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 

 
5.1.8  - Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

 

 

6 - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

  

6.1 - Até 02 (dois) dias úteis, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório.  

  

6.2 - As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, 

junto a Praça da Independência, 25, Centro Braço do Trombudo/SC, CEP 89.178-000 e/ou de forma 

eletrônica através do Portal do Email: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br encaminhamento aos 

cuidados da Comissão de Pregão, sob pena de não apreciação e nulidade.  

  

6.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

o limite de envio de impugnações.  
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6.4 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 

seguintes providências:  

a) Anulação ou revogação do edital;  

b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do prazo;  

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo 

nos casos em que a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.  

  

6.5 - Os atos decisórios do Pregoeiro e Autoridade Competente poderão ser objeto de recurso 

administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002.  

  

6.6 - Após a declaração do vencedor do item, o sistema ficará aberto por um período de quinze 

minutos, para que as licitantes que desejam recorrer contra decisões do pregoeiro possam fazê-lo, 

manifestando motivadamente, sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe 

facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, inclusive para os fornecedores que foram 

desclassificados na fase de abertura das propostas. Ao encerrar o prazo para acolhimento de recurso o 

Sistema bloqueia a opção para os fornecedores. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente.  

  

6.7 - A falta de manifestação devidamente motivada, no prazo concedido pelo sistema importará a 

preclusão do direito de recurso.  

  

6.8 - O encaminhamento de memorial e contrarrazões de recurso deverão ser protocolados no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contado do encerramento do prazo de recurso pelo sistema, junto a Praça 

da Independência, 25 - Centro Braço do Trombudo/SC CEP: 89.178-000 e/ou de forma eletrônica 

através do Portal do email: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br, no horário de expediente disposto 

no preâmbulo deste edital e seu encaminhamento aos cuidados da Comissão de Pregão, sob pena da 

não apreciação e nulidade.  

  

6.9 - Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e 

Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação.  

 

 

7 - DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA)  

  

7.1 - A proposta eletrônica a ser inserida no sistema, através do link: http://comprasbr.com.br (A 

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO PORTAL DO 

COMPRASBR, TAMBÉM NO ANEXO I E EM FORMATO ZIP NO SITE DO MUNICÍPIO. 

 

7.2 Deverá conter:  

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ;  

b) As especificações, marca dos itens cotados (conforme o caso), em conformidade com o descritivo 

constante no Anexo I deste edital;  

c) Indicação de preço unitário e total de cada item; 

d) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até 3 (três) casas decimais, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço 

http://comprasbr.com.br/
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proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, encargos sociais e 

demais custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto, inclusive frete;  

e) A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 

abertura desta licitação.  

f) As informações para formalizar a Ata de Registro de Preços, em especial a qualificação completa 

do representante da empresa que assina a Ata contendo, no mínimo, o seguinte: nome completo e 

CPF. 

 

7.3 - A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, sendo 

desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item durante a etapa de lances.  

  

7.4 - Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, será 

considerado o valor unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso de discordância entre 

o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.  

 

7.5 - A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a licitante 

examinou criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, aceitando integralmente 

os seus termos, e que o objeto cotado apresenta todas as características e especificações mínimas 

exigidas neste edital.  

 

7.6 - A licitante vencedora deverá manter atualizados, telefone e endereço, devendo comunicar ao 

Setor de Licitações e Contratos, qualquer alteração de dados.  

 

7.7 - A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente.  

 

7.8  - Será desclassificada a proposta que:  

 Deixar de atender alguma exigência deste edital;  

 Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em propostas 

das demais licitantes.  

 

 

8 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO  

  

8.1 - Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais no sistema, durante o período 

definido neste edital como “Início de Envio das Propostas”.  

  

8.2 - Quando do lançamento da proposta, a licitante deverá lançar apenas o valor unitário de cada 

item, que será multiplicado automaticamente pela quantidade prevista no Edital, através do 

SISTEMA ELETRÔNICO.  

  

8.3 - Ao enviar sua proposta, a licitante deverá confirmar em campo específico do sistema que 

atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no presente Edital.  

 

8.4 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, transporte, seguros e 

demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações 

do objeto licitado.  



 
 

8  

  

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

  

8.5 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidos, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das propostas.  

  

8.6 - O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às  

especificações e formalidades do edital ou que apresentarem preço excessivo acima do praticado no 

mercado ou inexequível.  

  

8.7 - Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao processo de 

Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que 

tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação / desclassificação 

de suas propostas no endereço: comprasbr.com.br).  

  

8.8 - A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preço recebidas que estejam em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento detalhadas neste edital.  

  

8.9 - Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os 

representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de 

lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor.  

  

8.10 - A disputa eletrônica será feita pelo valor UNITÁRIO.  

  

8.11 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor.  

 

8.12 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos e de valor decrescente, considerando 

sempre o valor UNITÁRIO desta licitação, em tempo real, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos.  

  

8.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

  

8.14 - A proponente somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

pelo sistema.  

  

8.15 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais, sem a identificação do 

detentor do lance.  
 

8.16 - O tipo de julgamento será no modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput 

do art. 31 do Decreto Federal nº  10.024, de 20 de setembro de 2019, a etapa de envio de lances 

na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. 

 

8.16.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

8.16.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º do art. 

31 do Decreto Federal nº  10.024, de 20 de setembro de 2019, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

 

8.16.3 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 

disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da 

etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único 

do art. 7º  do Decreto Federal nº  10.024, de 20 de setembro de 2019, mediante justificativa. 

 

8.16.4 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R$ 0,001 

(um milésimo de centavo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao que cobrir a melhor oferta. 

 

8.17 - Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 

mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 

disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

 

8.18 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor. 

 

8.19 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até a 

conferência da documentação pelo Pregoeiro. 

 

8.20 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido, 

acarretará nas sanções previstas no item 17, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa 

que apresentou a proposta ou o lance subsequente.  

 

8.21 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro 

poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.  

 

8.22 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação.  

 

8.23 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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8.24 - Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, 

o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.  

 

8.25 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) 

superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

 

8.25.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo 

sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 

objeto do pregão. 

 

8.25.2 - No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno 

porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.25, o sistema realizará um sorteio 

eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar 

melhor oferta. 

 

8.25.3 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 

serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

 

8.25.4 - Na hipótese da não contratação de nenhuma ME ou EPP, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de 

habilitação. 

 

8.26 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro irá 

analisar a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, a qual deverá ter sido 

inserida juntamente com a proposta antes do início da sessão, sob pena de desclassificação (a 

documentação ficará disponível para o Pregoeiro e demais licitantes após término da fase de 

lances). Posteriormente os documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, juntamente com a proposta de preços ajustada 

ao menor lance, podendo ser apresentada também em formulário emitido pelo Portal 

ComprasBR (devidamente assinado), em até 5 (cinco) dias úteis, situada na Praça da 

Independência, 25 - Centro, Braço do Trombudo, SC - CEP: 89.178-000, podendo ser 

apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro, estar com 

prazos de validade vigentes e serão encaminhados à Diretoria de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.   

 

8.26.1 - Deverá ser enviado o número do registro do SEDEX ou código de rastreamento do objeto 

(quando a remessa for por transportadora), para o e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br.  

  

8.27 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se a proponente às sanções 

previstas na  Lei Federal n.º 10.520/2002.  
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8.28 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e analisados os documentos de 

habilitação, a licitante será declarada vencedora pelo pregoeiro.  

  

8.28.1 - A declaração da vencedora compreende a análise da proposta e o julgamento de habilitação, 

de acordo com as exigências deste edital.  

  

8.29 - Encerrada a etapa de lances, as proponentes deverão consultar regularmente o sistema para 

verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir 

da liberação, as proponentes deverão, no prazo de quinze minutos, manifestar motivadamente a 

intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.  

  

8.29.1 - A proponente desclassificada anteriormente à fase de disputa também poderá manifestar a 

sua intenção de interpor recurso naquele momento.  

  

8.29.2 - Ao encerrar o prazo para acolhimento de recurso o sistema bloqueará a opção para os 

fornecedores.  

  

8.29.3 - A falta de manifestação da proponente quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo 

estabelecidos nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado 

a adjudicar o objeto à proponente declarada vencedora.  

  

8.29.4 - Após a fase de recurso, o procedimento licitatório será adjudicado e será divulgada no 

sistema eletrônico a ata contendo a indicação do lances vencedores para cada item, a classificação 

dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão virtual do pregão.  

 

 

9 - DA HIPÓTESE DE DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO  

  

9.1 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o 

pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

  

9.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.  

 

 

10 - DA HABILITAÇÃO  

  

10.1 - Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar 

o menor preço, a qual deverão ter sido inseridos juntamente com a proposta antes do início da 

sessão, sob pena de desclassificação (a documentação ficará disponível para o Pregoeiro e demais 

licitantes após término da fase de lances). Posteriormente os documentos deverão ser entregues ao 

Pregoeiro, no endereço da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo juntamente com a proposta 

de preços ajustada ao menor lance, podendo ser apresentada também em formulário emitido pelo 

Portal ComprasBR (devidamente assinado), em até 5 (cinco) dias úteis, situada na Praça da 

Independência, 25 - Centro, Braço do Trombudo, SC - CEP: 89.178-000, podendo ser apresentados 

no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou 
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cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro, estar com prazos de validade 

vigentes e serão encaminhados à Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 

Braço do Trombudo.   

   

10.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

10.2.1 - Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI; e/ou  

  

10.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou  

  

10.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; e/ou  

 

10.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; e/ou  

 

10.2.5 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.  

  

10.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil;  

  

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil;  

  

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

  

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da sede da 

proponente;  

  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal da 

sede da proponente;  

  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

  

10.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

  

a) Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial quanto ao SAJ, expedida há menos de 60 (sessenta) dias, acompanhada da certidão de 

registro no sistema Eproc. 
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Obs.: Considerando a implantação do sistema Eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 

de 1º de Abril de 2019, as certidões deverão ser solicitadas tanto no sistema Eproc quanto no SAJ. As 

duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade, (sendo 

possível realizar diligência pela Comissão de Licitação). 

  

10.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Cópia da Licença Sanitária Estadual ou Municipal, para a atividade desenvolvida pela empresa: 

produção, importação, armazenamento, distribuição ou comercialização de medicamentos  (Artigo 

5º, da Portaria Ministerial nº 2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial nº 3716, 

de 08 de outubro de 1998); 

 

b) Cópia da Autorização de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União 

da empresa (Artigo 5º, da Portaria Ministerial nº 2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria 

Ministerial nº 3716, de 08 de outubro de 1998); 

 

c) Cópia da Autorização Especial de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário Oficial 

da União da empresa, no caso de cotação de medicamentos sujeitos ao controle especial (Artigo 2º 

da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde); 

 

d) As distribuidoras de medicamentos deverão atender ao contido no artigo 23, parágrafos 7.º e 8º da 

Lei nº 9.782/99. Caso a renovação da Autorização de Funcionamento e/ou Autorização de 

Funcionamento Especial ainda não tenha sido publicada(s) pela ANVISA, serão aceitos cópia do 

protocolo de renovação, juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 

prevista no Anexo II da referida Lei e a cópia da Autorização de Funcionamento, publicada no DOU 

do ano anterior. 

 

10.6 OUTRAS COMPROVAÇÕES  

 

a) Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital (ANEXO II); 

 

b) Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, Art. 7
º
 da CF (ANEXO IV); 

 

c)  Declarações Obrigatórias (ANEXO V).  

 

  

11 – CONDIÇÃO DIFERENCIADA  

 

11.1 – Para os licitantes enquadrados como Microempreendedores Individuais – MEI, 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 

123/2006, deverão apresentar os seguintes documentos:  

  

11.2 - Declaração de enquadramento em regime de Tributação de Microempreendedores 

Individuais – MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Anexo 

VI deste Edital; e Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI ou 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado sede da licitante, comprovando 
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a condições de MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP. Essa 

certidão, não poderá ter prazo de emissão superior a 90 (noventa) dias.  

  

11.3 – A inobservância do disposto acima, isentará a Administração da concessão dos benefícios 

previstos nos Artigos 42 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006.  

  

11.4 - Quanto à regularidade fiscal dos Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas - 

ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006:  

Os Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - 

EPP, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 

123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

  

11.5 - Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa;  

 

11.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 

10.520/2002, especialmente a definida no Artigo 7º.  

  

11.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 

são válidos para matriz e todas as filiais.  

  

11.8 - Para certidões emitidas que não informem, de forma explícita, o prazo de validade, será  

considerado máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, devendo estar válidas 

na data da abertura dos envelopes.  

  

11.9 - A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias elencadas 

acima acarretará a imediata inabilitação da empresa para participar do certame.  

  

 

12 - PROPOSTA ESCRITA 
  
12.1 - Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado no item 8.26, deste 

Edital, a proponente que ofertar o menor preço por item, deverá enviar Proposta de Preços escrita 

original, podendo ser apresentada conforme Arquivo Zip, formulário próprio ou formulário emitido 

pelo Portal ComprasBR (devidamente assinado), com os valores oferecidos após a etapa de lances, 

em  01 (uma) via, rubricada  em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal, citado 

nos documentos de  habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço completo, número 

de telefone e fax, número de agência de conta bancária.  
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12.2 - A proposta escrita deverá conter:  

 Todas as informações exigidas no item 7, deste edital;  

 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;  

 Preço unitário e preço total e valor global de todos os itens cotados.  

 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
  
13.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.  
  
13.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do 

recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.  

  

13.3 - A autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a 

assinar a Ata de Registro de Preços.  

  

13.4 - O Município de Braço do Trombudo poderá, quando o proponente vencedor, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 

injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços, retomar a Sessão Pública e convidar os 

demais proponentes classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade 

aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação.  

  

13.5 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação 

técnica e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos 

supervenientes conhecidos após o julgamento.  

 

 

14 – DO REGISTRO DE PREÇO 
 

14.1 - Será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 

características de compromisso para a futura contratação, com o(s) fornecedor(es) classificado(s) em 

primeiro lugar. Os mesmos serão convocados para que no prazo de 05 (cinco) dias assinem a mesma, 

sob pena de decair o direito na preferência da contratação, sem prejuízos das sanções previstas neste 

edital e das demais sanções legais aplicáveis.  

 

14.2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 

recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste 

Edital, o Município de Braço do Trombudo, poderá registrar os demais licitantes, na ordem de 

classificação, convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

 

14.3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro 

de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado 

quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado, conforme previsto na Lei.  
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14.4 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente, conforme 

prevê os artigos 62 e 64 da Lei n° 8.666/93. 

 

14.5 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá 

convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro 

de Preços e efetuar a entrega do respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses: 

 

14.5.1 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente 

cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e; 

14.5.2 - Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do 

segundo classificado. 

 

14.6 - Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 14.1 para assinar a 

Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior. 

 

14.7 - Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual. 

 

14.8 - A existência do preço registrado não obriga o Município Braço do Trombudo a firmar as 

contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de 

condições. 

 

14.9 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações 

referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 

035/2009. 

 

14.10 - O prazo de validade do registro de preço será de 12 (doze) meses. 

 

14.11 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

15 – DA ENTREGA 
  
15.1 - Os pedidos serão realizados pelo Município por meio de Autorização de Fornecimento - AF, 

cuja emissão se dará conforme a necessidade do Município, entregues na Unidade Sanitária de Saúde 

Centro, sito a Avenida Erica Hansen, 180 – Centro, neste Município.  

 

15.2 - A Contratada disporá do prazo de até  5 (cinco) dias para entregar o objeto, contados a partir 

da notificação da Autorização de Fornecimento – AF. 

 

15.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução 

do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a 

qualquer tempo se verificarem vícios, má qualidade, defeitos ou incorreções, observadas as 

disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal  8.666/93 e suas alterações.  
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16 -  DO PAGAMENTO:  
 

16.1 – O pagamento será efetuado até 20 (vinte) dias  após a emissão da NFE . A nota fiscal 

eletrônica deverá ser enviada no seguinte e-mail nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br em formato XML. 

 

16.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 

proponente vencedora.  

 

 

17 - DAS FORMAS DE REAJUSTE  

 

17.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação econômico-financeira do 

preço registrado, e a fim de restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o 

preço poderá ser revisto.  

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração 

da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;  

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará o 

preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente registrada. 

 

 

18 - DAS PENALIDADES  

 

18.1 - Às proponentes que ensejarem o retardamento na execução do certame, seja parcial ou total, 

não mantiverem a proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no 

Edital, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município 

pelo infrator: 

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente; 

c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 5 

(cinco) anos consecutivos. 

 

18.2 O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos 

prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou 

cumulativamente:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por dia de atraso na entrega do objeto 

e/ou conserto/adequação do mesmo, limitado à 20% do valor do contrato;  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, pelo não 

cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou pela desistência imotivada da manutenção de 

sua proposta;  

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

observadas as disposições legais;  

mailto:nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos da punição.  

  

18.3 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida 

unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Município de Braço do Trombudo.  

  

18.4 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a 

expedição de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e 

improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.  

  

18.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 

decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é 

totalmente aceito pela licitante vencedora.  

 

 

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

19.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do Município de Braço do 

Trombudo, a segurança e o objetivo da contratação.  

  

19.2 - As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação.  

  

19.3 - É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar nos prazos estipulados.  

  

19.4 - Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação ou 

proposta relativa ao presente pregão eletrônico.  

  

19.5 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Eletrônico serão observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações.  

  

19.6 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público devidamente 

comprovados ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

  

19.7 - A proponente é exclusivamente responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, respondendo a qualquer tempo pelos 

mesmos.  

  

19.8 - No caso de interesse do Município de Braço do Trombudo, sem que para tanto caiba à 

participante qualquer recurso ou indenização, poderá ainda a licitação ter:  

a) Adiada sua abertura;  

b) Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação.  
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19.9 - As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos relativos ao 

processo licitatório serão divulgadas através do veículo oficial de imprensa da Prefeitura de Braço do 

Trombudo, (www.bracodotrombudo.sc.gov.br), quando necessário, ficando desde a data da 

publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. O 

Município de Braço do Trombudo também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através 

de AR e e-mail, acerca dos procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos 

computar-se-ão a partir do seu recebimento, situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam 

para todos os fins.  

  

19.10 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer 

condição, especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado 

válido e existente para todos os fins.  

  

19.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 

foro do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

  

19.12 - Faz parte deste Edital:  

ANEXO I - Termo de Referência e Relação dos Itens da Licitação;  

ANEXO II - Modelo de Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital;  

ANEXO III - Modelo de Declaração de Habilitação;   

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do ART. 7
º
 da CF; 

ANEXO V - Modelo de Declarações Obrigatórias;   

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de  

Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa  de  Pequeno Porte - EPP;  

ANEXO VII - Minuta Ata Registro de Preço.  

  

 

 

Braço do Trombudo / SC, 15 de maio de 2020.  

  

  

  

 

  

 
Nildo Melmestet 

Prefeito Municipal 

  

 

 

______________________________ 

Daniela Prada Mugge 

Secretária Municipal de Saude e Assistencia Social  

 

http://(www.bracodotrombudo.sc.gov.br)/
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ANEXO I  

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 

 

1.1 - A licitação tem por objeto o “Registro de preço para eventuais aquisições de medicamentos 

para suprir as necessidades da farmácia das Unidades Básicas de Saúde do Município de Braço 

do Trombudo - SC”, conforme detalhamento e planilha de referência abaixo: 
 

ITEM  

QUANT. 

 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA 

VALOR 

ESTIMADO 

UNIT. 

VALOR 

ESTIMADO 

TOTAL R$ 

1 5.000 Compr Aciclovir 200 mg, comprimido.  0,420 2.100,00 

2 150 Bisn Aciclovir 50 mg/g, creme, bisnaga com 10 g.  4,052 607,80 

3 80.000 Compr Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido.  0,048 3.840,00 

4 32.000 Compr Ácido Acetilsalicílico tamponado 100 mg, 

comprimido. 

 0,220 7.040,00 

5 20.000 Compr Ácido Fólico 5 mg, comprimido.  0,068 1.360,00 

6 500 Fr Albendazol 40 mg/ml, suspensão oral, frasco 

com 10 mL. 

 1,914 957,00 

7 1.000 Compr Albendazol 400 mg, comprimido mastigável.  0,652 652,00 

8 8.000 Compr Alendronato sódico 70 mg, comprimido.  0,350 2.800,00 

9 6.000 Compr Alopurinol 300 mg, comprimido.  0,305 1.830,00 

10 10.000 Compr Alprazolam 0,5 mg, comprimido.  0,214 2.140,00 

11 300 Fr Ambroxol sal cloridrato 3mg/ml, xarope 

infantil, frasco com 100 mL. 

 2,931 879,30 

12 500 Fr Ambroxol, sal cloridrato 6mg/ml, xarope 

adulto, frasco com 100 mL. 

 2,872 1.436,00 

13 6.000 Compr Aminofilina 100 mg, comprimido.  0,118 708,00 

14 5.000 Compr Amiodarona 200 mg, comprimido.  0,817 4.085,00 

15 18.000 Compr Amitriptilina cloridrato 25 mg, comprimido  0,064 1.152,00 

16 1.000 Compr Amitriptilina cloridrato 75 mg, comprimido.  0,432 432,00 

17 1.000 Fr Amoxicilina 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 

com 60 mL. 

 6,030 6.030,00 

18 20.000 Und Amoxicilina 500 mg, acondicionado de forma 

unitária fracionável conforme RDC 80/2006 

 0,326 6.520,00 

19 3.150 Compr Amoxicilina associada com Clavulanato de 

Potássio 500 mg + 125 mg, acondicionado de 

forma unitária fracionável conforme RDC 

80/2006 

 1,200 3.780,00 
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20 400 Fr Amoxicilina associada com Clavulanato de 

Potássio 250+62.5 mg/mL, acondicionado de 

forma unitária frascos com 75 mL. 

 28,714 11.485,60 

21 250 Fr Ampicilina 50 mg/mL, suspensão oral, frasco 

com 60 mL. 

 6,200 1.550,00 

22 3.000 Cap Ampicilina 500 mg, cápsula, em embalagem 

primária acondicionado de forma unitária 

fracionável conforme RDC 80/2006. 

 0,485 1.455,00 

23 6.000 Compr Anlodipino besilato 10 mg, comprimido.  0,122 732,00 

24 20.000 Compr Anlodipino besilato 5 mg, comprimido.  0,047 940,00 

25 8.000 Compr Atenolol 100 mg, comprimido.  0,113 904,00 

26 2.400 Compr Atenolol 25 mg, comprimido.  0,056 134,40 

27 20.000 Compr Atenolol 50 mg, comprimido.  0,072 1.440,00 

28 600 Fr Azitromicina 40 mg/ml, suspensão oral, 

frasco acompanhado de diluente com 15 mL 

após reconstituição. 

 5,500 3.300,00 

29 3.000 Compr Azitromicina 500 mg, acondicionado de 

forma unitária fracionável conforme RDC 

80/2006. 

 1,267 3.801,00 

30 200 Fr Beclometasona dipropionato 250 mcg/dose, 

pó para inalação oral frasco 120 doses. 

 51,359 10.271,80 

31 200 Fr Benzilpenicilina benzatina, 1200000 UI, 

frasco ampola com 4 mL. 

 6,859 1.371,80 

32 3.000 Compr Biperideno 2 mg, comprimido.  0,333 999,00 

33 50 Fr Bloqueador solar fator de proteção 50, loção, 

frasco 120 mL 

 17,360 868,00 

34 9.000 Compr Bromazepam 3 mg, comprimido.  0,227 2.043,00 

35 20.000 Compr Bromazepam 6 mg, comprimido.  0,270 5.400,00 

36 200 Fr Bromoprida 4 mg/mL, suspensão oral, frasco   1,932 386,40 

37 6.000 Compr Bupropiona cloridrato150 mg, comprimido.  0,560 3.360,00 

38 5.500 Compr Captopril 25 mg, comprimido sulcado.  0,041 225,50 

39 10.000 Compr Captopril 50 mg, comprimido sulcado.  0,092 920,00 

40 150 Fr Carbamazepina 20 mg/ml, suspensão oral, 

frasco com 100 mL. 

 18,325 2.748,75 

41 15.000 Compr Carbamazepina 200 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,336 5.040,00 

42 1.000 Compr Carbamazepina 400 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,892 892,00 

43 3.500 Compr Carbonato de Cálcio 500 mg, comprimido.  0,155 542,50 

44 40.000 Compr Carbonato de Cálcio + vitamina D3 500 mg + 

400 UI. 

 0,343 13.720,00 

45 9.000 Compr Carbonato de Lítio 300 mg, comprimido.  0,595 5.355,00 

46 24.000 Compr Carvedilol 12,5 mg, comprimido.  0,235 5.640,00 

47 12.000 Compr Carvedilol 25 mg, comprimido.  0,490 5.880,00 

48 24.000 Compr Carvedilol 6,25 mg, comprimido.  0,176 4.224,00 

49 300 Fr Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral, frasco 

com 60 mL 

 8,346 2.503,80 
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50 5.000 Compr Cefalexina 500 mg, acondicionado de forma 

unitária fracionável conforme RDC 80/2006. 

 1,070 5.350,00 

51 250 Fr Cetoconazol 2%, xampu, frasco com 100 ml.  6,991 1.747,75 

52 450 Bisn Cetoconazol 20 mg/g, creme tópico, bisnaga 

com 30 g 

 4,601 2.070,45 

53 3.000 Compr Cetoconazol 200 mg, comprimido.  0,300 900,00 

54 50.000 Compr Ciclobenzaprina cloridrato 10 mg, 

comprimido. 

 0,353 17.650,00 

55 12.000 Compr Cilostazol 100 mg, comprimido.  0,854 10.248,00 

56 3.000 Compr Cinarizina 25 mg, comprimido.  0,234 702,00 

57 15.000 Compr Cinarizina 75 mg, comprimido.  0,346 5.190,00 

58 20.000 Compr Ciprofibrato 100 mg, comprimido.  0,618 12.360,00 

59 8.700 Compr Ciprofloxacino, cloridrato, 500 mg, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,399 3.471,30 

60 1.000 Compr Clomipramina 25 mg cp.  1,455 1.455,00 

61 12.000 Compr Clonazepam 2 mg, comprimido.  0,096 1.152,00 

62 300 Fr Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral-gotas , 

frasco com 20 mL. 

 3,205 961,50 

63 14.000 Compr Clopidogrel bissulfato 75 mg, comprimido.  0,773 10.822,00 

64 2.400 Compr Clorpromazina 100 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,436 1.046,40 

65 3.000 Compr Clorpromazina 25 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,378 1.134,00 

66 50 Fr Clorpromazina 40 mg/ml, solução oral, frasco 

gotas com 20 mL. 

 9,207 460,35 

67 150 Und Colagenase associado cloranfenicol 0,6 UI + 

1%/g , pomada dermatológica 30 g 

 21,360 3.204,00 

68 12.000 Compr Complexo B (vitamina 

B1+B2+B3+B5+B6+B12) comprimido 

 0,063 756,00 

69 50 Fr Complexo B (Vitaminas B1 + B2 + B3 +B6 + 

B5) solução oral gotas frasco 30 mL 

 4,255 212,75 

70 4.800 Compr Cumarina associada com troxerrutina 15 mg 

+ 90 mg, comprimido. 

 2,453 11.774,40 

71 150 Fr Dexametasona 1 mg/mL, suspensão 

oftálmica, frasco 5 mL 

 5,920 888,00 

72 700 Bisn Dexametasona 0,1%, creme, bisnaga com 10 

g. 

 1,873 1.311,10 

73 150 Amp Dexametasona fosfato 4 mg/ml, solução 

injetável. 

 1,017 152,55 

74 500 Fr Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml maleato, 

solução oral, frasco 100 mL. 

 3,320 1.660,00 

75 3.500 Compr Dexclorfeniramina 2 mg maleato, 

comprimido. 

 0,126 441,00 

76 10.000 Compr Diazepan 10 mg, comprimido.  0,137 1.370,00 

77 200 Amp Diazepan 5 mg/ml, solução injetável, ampola 

de 2 mL 

 1,022 204,40 
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78 400 Amp Diclofenaco Sódico 25 mg/ml, solução 

injetável. 

 1,600 640,00 

79 6.000 Compr Diclofenaco Sódico 50 mg, drágea ou 

comprimido. 

 0,080 480,00 

80 30 Fr Digoxina 0,05 mg/ml, elixir, frasco com 60 

ml ou mais, embalagem individual. 

 11,200 336,00 

81 3.000 Compr Digoxina 0,25 mg, comprimido.  0,102 306,00 

82 3.600 Compr Diltiazem 60 mg, comprimido.  0,140 504,00 

83 7.200 Compr Dimeticona 40 mg, comprimido.  0,197 1.418,40 

84 24.780 Compr Diosmina, associada à hesperidina 450 mg + 

50 mg, comprimido. 

 0,775 19.204,50 

85 45.000 Compr Dipirona sódica 500 mg, comprimido.  0,180 8.100,00 

86 600 Amp Dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, 

ampola. 

 0,953 571,80 

87 1.000 Fr Dipirona sódica 500 mg/ml, solução oral-

gotas, frasco 20 mL 

 1,617 1.617,00 

88 150 Fr Domperidona 1 mg/ml, suspensão oral, frasco 

com 100 mL 

 16,010 2.401,50 

89 9.000 Compr Doxazosina mesilato 2 mg, comprimido.  0,273 2.457,00 

90 2.400 Compr Doxiciclina 100 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006 

 0,248 595,20 

91 12.000 Compr Enalapril maleato 10 mg, comprimido.  0,066 792,00 

92 35.000 Compr Enalapril maleato 20 mg, comprimido.  0,095 3.325,00 

93 20 Amp Epinefrina 1 mg/ml, solução injetável, 

ampola de 1 mL 

 1,654 33,08 

94 800 Fr Escopolamina butilbrometo associada com 

dipirona sódica 6,67+333,4 mg/mL solução 

oral frasco 20 mL. 

 11,356 9.084,80 

95 10.740 Compr Escopolamina butilbrometo associada com 

dipirona sódica 10 + 250 mg comprimido 

 0,823 8.839,02 

96 20.000 Compr Espironolactona 25 mg, comprimido, em 

embalagem primária  

 0,134 2.680,00 

97 50 Bisn Estriol 1 mg/g, creme vaginal, bisnaga com 

50 g. 

 26,745 1.337,25 

98 6.000 Compr Estrogênios conjugados 0,625 mg, 

comprimido. 

 0,929 5.574,00 

99 3.000 Compr Fenitoína sódica 100 mg, comprimido.  0,337 1.011,00 

100 6.000 Compr Fenobarbital sódico 100 mg, comprimido.  0,167 1.002,00 

101 100 Fr Fenobarbital sódico 40 mg/ml, solução oral-

gotas, frasco 20 mL. 

 4,849 484,90 

102 4.500 Compr Finasterida 5 mg, comprimido, em 

embalagem primária 

 0,814 3.663,00 

103 20.000 Unid Fitas/Tiras reagentes para teste de 

determinação de glicemia capilar, para 

automonitoramento domiciliar, com 

fornecimento de aparelho em comodato para 

1.000 tiras 1 aparelho 

 0,400 8.000,00 

104 2.000 Compr Fluconazol 150 mg, acondicionado de forma 

unitária fracionável conforme RDC 80/2006. 

 0,524 1.048,00 
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105 28.000 Caps Fluoxetina 20 mg, cápsulas.  0,086 2.408,00 

106 100 Amp Furosemida 10 mg/ml, solução injetável, 

ampola. 

 0,720 72,00 

107 30.000 Compr Furosemida 40 mg, comprimido.  0,087 2.610,00 

108 2.400 Compr Gabapentina 300 mg, comprimido.  0,655 1.572,00 

109 50 Fr Gentamicina 5 mg/ml, solução oftálmica, 

frasco com 5 mL. 

 14,420 721,00 

110 5.000 Compr Glibenclamida 5 mg, comprimido.  0,037 185,00 

111 12.000 Sache Glicosamina, sulfato+condroitina, sulfato 

1,5+1,2 g sachê 

 2,735 32.820,00 

112 12.000 Caps Glicosamina, sulfato+condroitina, sulfato 

500+400 mg cápsula. 

 0,815 9.780,00 

113 100 Amp Glicose 50%, solução injetável, ampola de 10 

ml. 

 0,498 49,80 

114 4.500 Compr Glimepirida 2mg, comprimido.  0,292 1.314,00 

115 1.000 Compr Haloperidol 1 mg, comprimido.  0,205 205,00 

116 50 Fr Haloperidol 2 mg/ml, solução oral-gotas, 

frasco com 30 mL. 

 3,909 195,45 

117 3.600 Compr Haloperidol 5 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,295 1.062,00 

118 30 Amp Haloperidol decanoato 50 mg/ml, solução 

injetável. 

 10,800 324,00 

119 300 Fr Heparina sódica 5000 ui/ml, injetável 

subcutânea, frasco com 5 ml, embalagem em 

cartucho individual ou com no máximo 50 

frascos. 

 40,800 12.240,00 

120 15.000 Compr Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido.  0,033 495,00 

121 9.000 Compr Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido.  0,065 585,00 

122 50 Amp Hidrocortisona succinato sódico 100 mg, pó 

liófilizado. 

 3,464 173,20 

123 150 Amp Hidrocortisona succinato sódico 500 mg, pó 

liófilizado. 

 7,880 1.182,00 

124 400 Fr Hidróxido de alumínio 6%, suspensão oral, 

frasco 100 mL 

 3,326 1.330,40 

125 600 Fr Ibuprofeno 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 

gotas 30 mL 

 1,872 1.123,20 

126 21.000 Compr Ibuprofeno 600 mg comprimido.  0,324 6.804,00 

127 5.000 Compr Imipramina cloridrato 25 mg, comprimido.  0,453 2.265,00 

128 500 Compr Isossorbida dinitrato 5 mg, comprimido 

sublingual. 

 0,747 373,50 

129 18.000 Compr Isossorbida mononitrato 20 mg, comprimido.  0,232 4.176,00 

130 1.400 Compr Ivermectina 6 mg comprimido.  0,597 835,80 

131 1.500 Compr Levodopa associado a Benserazida 100 mg + 

25 mg, comprimido. 

 1,258 1.887,00 

132 1.800 Compr Levodopa associado a Carbidopa 250 mg + 

25 mg, comprimido. 

 1,600 2.880,00 

133 2.000 Compr Levofloxacino, 500 mg, acondicionado de 

forma unitária fracionável conforme RDC 

80/2006 

 1,145 2.290,00 
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134 50 Fr Levomepromazina 40 mg/ml, solução oral, 

frasco gotas 

 13,443 672,15 

135 8.000 Compr Levomepromazina maleato 25 mg, 

comprimido. 

 0,585 4.680,00 

136 12.600 Cart Levonorgestrel associado a Etinilestradiol 

0,15mg+0,03mg, cartelas com 21 

comprimidos. 

 4,296 54.129,60 

137 12.000 Compr Levotiroxina 100 mcg, comprimido.  0,198 2.376,00 

138 15.000 Compr Levotiroxina 25 mcg, comprimido.  0,194 2.910,00 

139 20.000 Compr Levotiroxina 50 mcg, comprimido.  0,204 4.080,00 

140 9.000 Compr Levotiroxina 75 mcg, comprimido.  0,348 3.132,00 

141 100 Fr Lidocaína (cloridrato) 2% com 

vasoconstritor,  frasco 20 mL. 

 4,080 408,00 

142 100 Fr Lidocaína cloridrato 2% sem vasoconstritor, 

frasco 20 mL 

 3,783 378,30 

143 50 Bisn Lidocaína cloridrato 2%, geleia, bisnaga com 

20 g. 

 4,017 200,85 

144 600 Fr Loratadina 1 mg/ml, suspensão oral, frasco 

com 100 mL 

 4,200 2.520,00 

145 9.600 Compr Loratadina 10 mg, comprimido, em 

embalagem primária 

 0,150 1.440,00 

146 12.000 Compr Losartana potássica 100 mg comprimido.  0,477 5.724,00 

147 30.000 Compr Losartana potássica 50 mg comprimido  0,119 3.570,00 

148 100 Amp Medroxiprogesterona acetato 150 mg, 

solução injetável. 

 22,220 2.222,00 

149 6.000 Compr Meloxicam 15 mg, comprimido.  0,185 1.110,00 

150 12.000 Compr Metformina cloridrato 500 mg, comprimido.  0,149 1.788,00 

151 20.000 Compr Metformina cloridrato 850 mg, comprimido.  0,129 2.580,00 

152 1.000 Compr Metildopa 250 mg, comprimido.  0,805 805,00 

153 5.000 Compr Metildopa 500 mg, comprimido.  1,445 7.225,00 

154 800 Fr Metoclopramida cloridrato 4 mg/ml, solução 

oral, frasco 10 mL 

 1,590 1.272,00 

155 400 Amp Metoclopramida cloridrato 5 mg/ml, solução 

injetável. 

 0,694 277,60 

156 10.000 Compr Metoclopramida cloridrato10 mg, 

comprimido. 

 0,151 1.510,00 

157 150 Bisn Metronidazol 100 mg/g, geleia vaginal, 

bisnaga com 50 g. 

 7,510 1.126,50 

158 2.400 Compr Metronidazol 250 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,183 439,20 

159 600 Compr Metronidazol 400 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006 

 0,635 381,00 

160 700 Tubo Neomicina sulfato associada com Bacitracina 

5 mg + 250 UI/g tubo com 10 g 

 2,353 1.647,10 

161 9.000 Compr Nifedipina 20 mg, comprimido.  0,084 756,00 

162 15.000 Compr Nimesulida 100 mg, comprimido.  0,120 1.800,00 

163 500 Fr Nimesulida 50 mg/ml, suspensão oral-gotas, 

frasco 15 mL 

 2,436 1.218,00 
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164 150 Fr Nistatina 100000 UI/ml, suspensão oral, 

frasco com 50 mL. 

 6,090 913,50 

165 300 Bisn Nistatina 25000 UI/g, creme vaginal, bisnaga 

com 60g, com no mínimo 07 aplicadores para 

cada bisnaga. 

 6,462 1.938,60 

166 5.000 Cap Nitrofurantoína 100 mg, cápsula, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,432 2.160,00 

167 700 Compr Noretisterona 0,35 mg, comprimido.  0,312 218,40 

168 30 Amp Noretisterona enantato associada com 

estradiol valerato 50+5 mg/mL seringa pré-

carregada com 1 mL + agulha 

 11,260 337,80 

169 2.400 Caps Nortriptilina cloridrato 25 mg, cápsula.  0,470 1.128,00 

170 300 Fr Óleo mineral 100% (petrolato químico), 

solução oral frasco com 100 mL 

 3,383 1.014,90 

171 100.000 Caps Omeprazol 20 mg, cápsula.  0,108 10.800,00 

172 1.500 Compr Oxcarbazepina 300mg, comprimido.  1,244 1.866,00 

173 50 Fr Oxcarbazepina 60 mg/ml, suspensão oral, 

frasco com 100 mL. 

 44,831 2.241,55 

174 200 Tubo Óxido de Zinco associado com retinol e 

colecalciferol 150mg+ 5.000UI+900UI/g 

bisnanga 45 g 

 5,127 1.025,40 

175 1.000 Fr Paracetamol 200 mg/ml, solução oral, frasco 

gotas com 20 mL. 

 1,356 1.356,00 

176 40.000 Compr Paracetamol 500 mg, comprimido.  0,140 5.600,00 

177 20.000 Compr Paracetamol 750 mg, comprimido.  0,220 4.400,00 

178 4.500 Compr Paracetamol associado com Carisoprodol, 

diclofenaco sódico e cafeína 

300mg+125mg+50mg+30mg comprimido 

 0,124 558,00 

179 6.000 Compr Paroxetina cloridrato 20 mg, comprimido.  0,497 2.982,00 

180 400 Compr Permanganato de Potássio 100 mg, 

comprimido. 

 0,235 94,00 

181 500 Fr Permetrina 5%, loção tópica, frasco com 60 

ml. 

 4,370 2.185,00 

182 12.000 Compr Piroxicam 20 mg, comprimido.  0,190 2.280,00 

183 1.200 Fr Prednisolona 3 mg/ml, solução oral, frasco 

com 60 mL. 

 6,260 7.512,00 

184 5.000 Compr Prednisona 5 mg, comprimido, acondicionado 

de forma unitária fracionável conforme RDC 

80/2006. 

 0,162 810,00 

185 15.000 Compr Prednisona, 20 mg, comprimido, 

acondicionado de forma unitária fracionável 

conforme RDC 80/2006. 

 0,296 4.440,00 

186 10.000 Compr Prometazina cloridrato 25 mg, comprimido.  0,181 1.810,00 

187 200 Amp Prometazina cloridrato 25 mg/ml, solução 

injetável, ampola 2 mL. 

 2,606 521,20 

188 20.000 Compr Propatilnitrato 10 mg, comprimido.  0,779 15.580,00 

189 30.000 Compr Propranolol cloridrato 40 mg, comprimido.  0,049 1.470,00 

190 10.000 Compr Ranitidina cloridato150 mg, comprimido.  0,085 850,00 
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191 150 Amp Ranitidina 25 mg/mL ampola 2 mL.  0,485 72,75 

192 5.000 Compr Risperidona 2 mg, comprimido.  0,378 1.890,00 

193 12.000 Compr Rosuvastatina cálcica 10 mg, comprimido.  0,987 11.844,00 

194 20.000 Compr Rosuvastatina, cálcica 20 mg, comprimido, 

em embal 

 2,074 41.480,00 

195 800 Sache Saccharomyces bourlardii - 17 , 200 mg, pó 

liofilizado, envelope 1 g. 

 8,990 7.192,00 

196 1.200 Sache Sais para Reidratação Oral, pó para solução 

oral, 

 0,828 993,60 

197 50 Fr Salbutamol 0,4 mg/ml, xarope, frasco com 

100 ml. 

 1,859 92,95 

198 700 Compr Secnidazol 1g, acondicionado de forma 

unitária fracionável conforme RDC 80/2006. 

 1,369 958,30 

199 25.000 Compr Sertralina cloridrato 50 mg, comprimido.  0,233 5.825,00 

200 30.000 Compr Sinvastatina 20 mg, comprimido.  0,130 3.900,00 

201 10.000 Compr Sinvastatina 40 mg, comprimido.  0,215 2.150,00 

202 300 Bisn Sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%), creme, 

bisnaga 50 g. 

 7,619 2.285,70 

203 5.200 Compr Sulfametoxazol associado com trimetoprima 

400 mg + 80 mg comprimido. 

 0,099 514,80 

204 200 Fr Sulfato Ferroso 25 mg/mL de Fe II, frasco 

com 30 mL 

 2,430 486,00 

205 15.000 Compr Sulfato Ferroso 40 mg de Fe II, comprimido 

revestido. 

 0,058 870,00 

206 150 Lata Suplemento alimentar em pó para crianças de 

1-10 anos de idade para uso ora ou enteral, 

para prevenção ou tratamento de desnutrição 

e situações onde há baixa ingestão de 

nutrientes. Isento de lactose e glúten. Sabor 

baunilha ou Sem sabor (neutro). Contendo 

61% carboidratos , 11% proteína, 23% 

lipídios. Lata com 400 gramas. 

 33,140 4.971,00 

207 60 Fr Timolol 0,5%, solução oftálmica, frasco com 

5 ml. 

 4,400 264,00 

208 15.000 Caps Tramadol, Cloridrato 50mg cápsula.  0,707 10.605,00 

209 5.000 Caps Valproato de sódio 250 mg, cápsula.  0,753 3.765,00 

210 50 Fr Valproato de sódio 50 mg/ml, xarope, frasco 

com 100 mL. 

 8,900 445,00 

211 3.000 Caps Valproato de sódio 500 mg, cápsula.  0,845 2.535,00 

212 7.500 Compr Varfarina 5 mg, comprimido.  0,222 1.665,00 

213 4.500 Compr Verapamil cloridrato 80 mg, comprimido.  0,767 3.451,50 

214 150 Amp Vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, 

B6 e PP, solução injetável, ampola com 2 ml, 

embalagem individual em cartucho ou com 

no máximo 50 ampolas. 

 3,500 525,00 
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215 100 Amp Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL 

em sistema de aplicação preenchido 

(multidose e descartável), cada sistema de 

aplicação contém 1,5 mL e libera doses de 

0,25 mg e 0,5 mg. Embalagens contendo 1 

sistema de aplicação preenchido e 6 agulhas 

descartáveis. 

 709,340 70.934,00 

 

TOTAL GERAL R$ 790.827,650 

 

1.2 - A RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM FORMATO ZIP NO 

SITE DO MUNICÍPIO. 

 

1.3 - A proposta de preços poderá ser apresentada em formulário próprio (de acordo com a Relação dos 

Itens da Licitação acima) ou através do arquivo BETHA COMPRAS AUTOCOTAÇÃO (arquivo ZIP) ou 

através de formulário do Portal ComprasBR. 

 

 

2- DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 – A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste 

objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos medicamentos 

na manutenção das atividades e atendimento da população do Município pela Secretaria de Saúde.  
 

2.2 - A metodologia de levantamento das demandas do Município, são de acordo com o quantitativo 

utilizado no período de 12 meses, a partir do seu planejamento interno para suprir as necessidades das 

Unidades Básicas de Saúde do Centro e do Serril. 
 

2.3 - Será adotado o Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, pelo Sistema de 

Registro de Preço, conforme preceitua o art. 15, Inciso II, da Lei 8.666/93, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.892/2013, haja vista a necessidade das entregas serem parceladas, obedecendo às 

quantidades mínimas estabelecidas no Termo de Referência e possibilitando futuras aquisições 

durante o período de vigência da Ata de Registro de Preço, em virtude do surgimento de novas 

demandas. Isso está em conformidade com as orientações do TCU, que estabelece que as compras 

públicas sejam planejadas e, sempre que possível, utilize-se o Sistema de Registro de Preço, evitando 

as aquisições emergenciais e fragmentadas. 
 

2.4 - JUSTIFICATIVA PELA NÃO EXCLUSIVIDADE DE ITENS PARA MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E PELA NÃO SEPARAÇÃO DOS ITENS PARA COTAS 

RESERVADAS PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

 

Justifica-se a não realização DE EXCLUSIVIDADE e DE COTAS RESERVADAS no presente 

certame, qual seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a 

exclusividade apesar dos itens terem sido estimados abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

poderá representar prejuízos ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 

 

No Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020, não consta a exclusividade para a participação 

de microempresas e empresas de pequeno porte e a divisão dos itens por cotas, pois a licitação em 

referência tem por objeto o Registro de preço para eventuais aquisições de medicamentos para 

suprir as necessidades da farmácia das Unidades Básicas de Saúde do Município de Braço do 
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Trombudo - SC, sendo que em tal segmento empresas tradicionais que oferecem os mesmos no 

mercado, em sua maioria, não são ME/EPP. 

 

Dessa maneira, há restrição à participação de fabricantes, de distribuidores e de empresas do ramo, 

prevalecendo-se as ME/EPP que, são revendedoras dos medicamentos, assim sendo, adquirimos os 

mesmos agregando custos diversos, tributos, transportes e lucros, durante toda a cadeia comercial até 

a finalização da venda, desencadeando a onerosidade. Com efeito, se a Administração insistir na 

limitação da presente licitação com exclusividade para ME/EPP, corre o risco de ver frustrado o 

certame e os itens serem considerados fracassados por não conseguir comprar esses produtos com 

qualidade e pelo preço estimado de referência, conforme preconiza o Edital. 

 

Cabe acrescentar, a ressalva feita por Ronny Charles: 

 

“Importante perceber que a obrigatoriedade do certame exclusivo sempre deve ser 

temperada pela observância dos princípios que conformam a atividade 

administrativa (como a eficiência) e pelas restrições legais dispostas pelo artigo 49 

da LC 123/2006.” 

 

Trata-se portanto, de aquisição de medicamentos para a farmácia básica do Município, assim, como 

destaca o referido autor, não será possível a adoção da licitação exclusiva quando, por exemplo, não 

houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas e empresas 

de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 

no instrumento convocatório (art. 49, inc. II). 

 

Da mesma forma, não se aplicará o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 quando o 

tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a Administração Pública ou representar 

prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado (art. 49, inc. III). 

 

Vejamos, o disposto no inciso II e III do artigo 49 da Lei Complementar n.º 123, que prevê a 

possibilidade de justificativa a fundamentar a não realização de licitação com tratamento 

diferenciado: 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

(….) 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

 

Ou seja, apesar da Lei Complementar nº 123, em seu artigo 48, inciso III, prever a obrigatoriedade; 

 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar: 

 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
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seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

(…) 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

 

O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das ME/EPP nas 

licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público. 

Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente certame como o da 

competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a “proposta mais vantajosa para a 

administração” conforme é vislumbrado no artigo 3º da Lei n. 8.666/93. 

 

Destarte, o artigo 5º do Decreto n. 6.204/2007 não desampara as ME/EPP, contemplando o critério de 

desempate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as demais empresas: “Nas licitações do 

tipo menor preço, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte”. 

 

Em síntese, realizar, o presente certame, prevendo a possibilidade de exclusividade e de cotas para 

Microempresa ou Empresa de Pequeno porte poderá representar prejuízos incalculáveis com a 

repetição de um outro certame para itens que seriam fracassados. A não aplicação do 

dispositivo, que prevê a obrigatoriedade, é atenuada com o disposto na própria Lei, que, em seu 

inciso II e III, do artigo 49 prevê a possibilidade da não aplicação como já descrito. 

 

 
3 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Parágrafo Primeiro – Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 

estabelecidas pelo edital e pelo presente Contrato e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 

prazo convencionados. 

 

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8666/93; 

 

b) Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por si ou por seus 

sucessores e representantes na execução e entrega do objeto licitado, isentando o CONTRATANTE, de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

 

c) Fornecer, quando for solicitado pelo CONTRATANTE, elementos necessários à avaliação do objeto 

licitado, devidamente assinados; 

 

d) Manifestar, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela CONTRATANTE, a partir da ciência, no prazo 

máximo de 48 horas, garantindo-lhe o acesso a documentos relativos ao objeto licitado; 
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e) Estar ciente de que, em caso de não aceitação do objeto licitado, seja por estar em desacordo com as 

especificações ou com outras exigências deste Edital e da Relação de Proposta do objeto, todas as despesas e 

os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serão atribuídos à empresa contratada; 

 

f) Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da Autorização de 

Fornecimento, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas, presentes as Notas 

Fiscais correspondentes; 

 

g) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução da Ata de Registro de Preços, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 

h) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços em compatibilidade com as 

obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas 

para a execução do objeto. 
 

 

4- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.1 - Os pedidos serão realizados pelo Município por meio de Autorização de Fornecimento - AF, 

cuja emissão se dará conforme a necessidade do Município, entregues na Unidade Sanitária de Saúde 

Centro, sito a Avenida Erica Hansen, 180 – Centro, neste município.  

 

4.2 - A Contratada disporá do prazo de até  5 (cinco) dias para entregar o objeto, contados a partir da 

notificação da Autorização de Fornecimento – AF. 

 

4.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do 

contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a 

qualquer tempo se verificarem vícios, má qualidade, defeitos ou incorreções, observadas as 

disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal  8.666/93 e suas alterações.  

 

4.4 - Todo e qualquer fornecimento do item fora do estabelecido neste edital será, imediatamente, 

notificada à licitante contratada que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará, prontamente, ficando 

entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se, também, as sanções 

previstas neste edital.  

  

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 - – O pagamento será efetuado até 20 (vinte) dias  após a emissão da NFE . A nota fiscal 

eletrônica deverá ser enviada no seguinte e-mail nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br em formato XML. 

 

5.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 

proponente vencedora.  

 

 

 

 

mailto:nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br
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6 - DAS FORMAS DE REAJUSTE  

 

6.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação econômico-financeira do 

preço registrado, e a fim de restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o 

preço poderá ser revisto.  

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração 

da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;  

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará o 

preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente registrada. 

  

 

7 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 

7.1 - O contrato será fiscalizado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Daniela Prada Mugge. 
 

 

Braço do Trombudo / SC, 15 de maio de 2020.  
   
   

 

 
Nildo Melmestet  

Prefeito  Municipal 

 

 

 

______________________________ 

Daniela Prada Mugge 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social  
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E  

ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL  

 

  

 REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 5/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2/2020 - FMS 

 

 

DECLARAMOS para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto deste 

Pregão Eletrônico n.º 2/2020 - FMS e os termos constantes no Edital do Processo Administrativo n.º 

4/2020 - FMS, do Município de Braço do Trombudo / SC e seus anexos e do Regulamento do 

Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão do Portal de Licitações – Compras BR, que temos 

totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as 

demais formalidades relativas à documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.  

  

  

................, .... de ...........de 2020.  

 

  

 

  

..............................................................  

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 5/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2/2020 - FMS 

 

  

A Empresa  _,  inscrita  no  CNPJ sob n.º  , por meio de seu Diretor 

ou Responsável Legal, DECLARA, sob as penas da lei e em cumprimento ao disposto no Artigo 4º, 

Inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002, que tem plena ciência, aceita e cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos no edital do Pregão Eletrônico n.º 2/2020 - FMS  do Município de 

Braço do Trombudo / SC.  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

  

 

 

  

................, .... de ...........de 2020.  

 

  

  

..............................................................  

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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 ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  

INCISO XXXIII DO ART. 7
º
 DA CF. 

 

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 5/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2/2020 - FMS 

 

(Nome da Empresa).........................................., CNPJ nº. ....................................., estabelecida à 

...................................... (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu 

quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7
º
 da Constituição Federal de 1988 (Lei No. 

9.854/99). 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

................, .... de ...........de 2020.  

 

  

  

..............................................................  

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO V  

  

 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS  

  

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 5/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2/2020 - FMS 

  

  

A Empresa     _,  inscrita  no  CNPJ sob n.º__   

 , por intermédio de seu representante  legal  o(a) Senhor(a)   ,  portador(a)  da  

Carteira de Identidade RG n.°   e inscrito no CPF sob n.°  _   ,  

 

DECLARA:  

 

Sob as penas da lei, que encontra- se em conformidade com o art 54, I, “a”, da Constituição da 

República, e art 43, I, “a”, II, “a”, da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não 

possui agente político detentor de mandato eletivo integrando seu quadro social; 

 

Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer 

natureza e esfera governamental;  

 

Que o ato constitutivo é vigente;  

  

Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública. 

  

 

  

................, .... de ...........de 2020.  

 

  

  

 

 

..............................................................  

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE -EPP 

  

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 5/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2/2020 - FMS 

  

 

A Empresa ____, inscrita no CNPJ sob n.º_______, com sede na   

DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação na licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico n.º 2/2020 - FMS, que estou(amos) sob o regime  de 

Microempreendedor Individual – MEI ou Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, 

para efeito do disposto na Lei Complementar n.º 123/2006.  

  

  

................, .... de ...........de 2020.  

 

  

  

 

..............................................................  

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_,  
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ANEXO VII 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ..... /2020 
 

 

 

Aos ........ dias do mês de ....................... do ano de 2020, autorizado pelo Processo Administrativo 5/2020, 

e Pregão Eletrônico nº 2/2020, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o 

disposto no artigo 15°. da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n° 035/2009 que, 

conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o 

Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata: 

 

1.  DO OBJETO - Registro de preço para eventuais aquisições de medicamentos para suprir as 

necessidades da farmácia das Unidades Básicas de Saúde do Município de Braço do Trombudo 

- SC. 

 

2. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ................, CNPJ n° 

.............representado pelo seu ....., Sr. ............ (qualificação), à saber: 

 

2.1. Descrição dos materiais: .................................    

 

2.2. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano a contar de sua assinatura. 

 

2.3. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da 

Autorização de Fornecimento, conforme edital item 15.1 do edital. 

 

2.4. O prazo para entrega dos itens é o estabelecido no item 15.2 do edital, inclusive nas condições lá 

estabelecidas, pelo Órgão Gerenciador, de cada pedido de fornecimento representado pela 

correspondente Autorização de Fornecimento. 

 

2.5. A forma de pagamento será efetuada em até 20 (vinte) dias após entrega e emissão da nota fiscal nas 

quantidades solicitadas pelo Departamento de Licitações.  

 

2.6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 

praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador. 

 

2.7. A despesa decorrente correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias vigentes: 
 

Órgão.......: 09 - Fundo Municipal de Saúde 

Unidade....: 09.01 - Fundo Municipal de Saúde 

Atividade..: 10.301.0006.2.085 - Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades de Saúde 

Recursos...: 3105 - Receita de impostos e Transferência de Impostos (6) 

Elemento..: 3.3.90.30.09.00.00 - Material Farmacológico 
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2.8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às sanções previstas no item 18 do 

Edital de Pregão Eletrônico nº 2/2020, que desta Ata faz parte integrante. 

 

2.9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses 

dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

2.10. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

de Pregão Eletrônico n° 2/2020. 

 

2.11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, 

o edital de Pregão Eletrônico n° 2/2020 e seus anexos com os termos aditados e a proposta da detentora 

da Ata naquilo que não contrariar os presentes disposições. 

 

2.12. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no 

Foro da Comarca de Trombudo Central - SC, esgotadas as vias administrativas. 

 

2.13. A fiscalização das contratações decorrente da Ata de Registro de Preços caberá a Secretária 

Municipal de Saúde, Senhora Daniela Prada Mugge, que determinará o que for necessário para 

regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou 

impedimento, pelo seu substituto legal.  

2.13.1. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento, inclusive 

observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as 

especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, 

dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 
 

2.14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. Nildo 

Melmestet, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, e pelo Sr ................... qualificado 

preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

 

Braço do Trombudo, em .......de..............2020. 

 

         Órgão Gerenciador                                                            Detentor da Ata 

Município de Braço do Trombudo                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                            

...............................................                                              ............................................... 

Prefeito Municipal                                                                   Repres. Legal 

CPF –  .........................                                                         CPF – ......................... 

 

 

 

Testemunhas 

 

  

 


