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CONSULTAS/ESCLARECI
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REGISTRO DE PREÇOS
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NÃO
NÃO
NÃO
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1% (um por cento)
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CISAMURES.
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, Consórcio
Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 07.383.800/0001-88, com sede na Rua Nossa Senhora
dos Prazeres, 62, Bairro Centro, CEP 88.502-230, em Lages, Estado de Santa Catarina, neste ato
representado por sua Diretora Executiva, Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES, no uso de suas
atribuições, designada pela portaria n° 10/2020, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei Federal n.º 10.520/2002, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, e subsidiariamente, da Lei
Federal n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto, o registro de preços para futura e eventual aquisição de
produtos de gêneros alimentícios, conforme estimativa e especificações que constam no Anexo
I – Termo de Referência, item 8 deste edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado pelo Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região da Amures, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do ComprasBR
(www.comprasbr.com.br).
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação as empresas, regularmente estabelecidas no País, com
atividade compatível com o objeto desta Licitação e que atendam as condições, especificações
e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à ComprasBR.
3.3. Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Empresa sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio
de empresas, e controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.3.2. Empresa declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração
Pública no âmbito do Estado de Santa Catarina;
3.3.3. Servidor de qualquer órgão ou Entidade vinculada ao órgão promotor da licitação,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO COMPRASBR
4.1. A participação do interessado na licitação se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas a ComprasBR, através da senha pessoal e instransferível do
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos,
devendo manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.2. Os participantes que desejem operar por meio de empresa associada à ComprasBR,
deverão nomear através do instrumento de mandato com firma reconhecida, atribuindo-lhe
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.comprasbr.com.br.
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2.1. 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 ComprasBR.

4.3. 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.
4.4. 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 da
ComprasBR.
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4.6. 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.
4.7. Caberá ao 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.
4.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo telefone: Campo Grande-MS (67) 3303-2730, através do ComprasBR
www.comprasbr.com.br ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.
5. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1. A licitante, ao encaminhar a proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, e deverá
respeitar a data e horário limite de envio da proposta, estipulados neste edital.
5.2. O 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.
5.3. No cadastro da proposta eletrônica deverá ser preenchido corretamente todos os campos
disponíveis neste cadastro, SENDO VEDADO QUALQUER ELEMENTO QUE IDENTIFIQUE
A LICITANTE.
5.3.1. O descumprimento da vedação do item 5.3 acarretará na desclassificação da
licitante no certame, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha
técnica descritiva do objeto, o seu enquadramento nesta condição, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, para fazer valer o direito de prioridade no desempate previsto nos
arts. 44 e 45 da mesma Lei.
5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.6. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
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4.5. 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 à
ComprasBR a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

5.7. A licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado
para o lote/item, em reais (R$), com até duas casas decimais, já considerados e inclusos todos
os tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
5.8. A licitante interessada deverá encaminhar proposta por meio do sistema eletrônico
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

6.3. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.
7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
7.4. A desclassificação poderá ocorrer também após a fase de lances, quando for analisada a
proposta readequada e for constatado que a proposta apresentada não atende as disposições
do edital.
7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E MODO DE DISPUTA
8.1. Aberta a etapa competitiva pelo Pregoeiro, as licitantes classificadas poderão encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignado no registro de cada lance, vedada a identificação da
licitante.
8.2. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e
ordenadas por valor e o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
8.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
8.3.1. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante.
8.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
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6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados.
8.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail ou chat),
divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.7. No modo de disputa ABERTO, as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos pelo
período de 10 (dez) minutos. Após este prazo, ocorrerão prorrogações automáticas pelo
sistema, sempre que houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública, inclusive lance intermediário. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão
pública será encerrada automaticamente.
8.8. Quando for constatado empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006, o sistema aplicará os critérios para desempate em favor da
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda
tentar negociar um melhor preço.
8.9. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
à proposta mais bem classificada.
8.10. Para efeito do direito à preferência atribuído às microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme art. 44 desta Lei Complementar 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
8.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.9, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta.
9.2. Encerrada a etapa de lances e negociação direta, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação, inclusive com relação aos valores unitários, e
verificará a habilitação da licitante conforme disposições contidas neste edital.
9.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que
atenda ao Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora pelo Pregoeiro.
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8.6. A presente licitação se dará pelo modo de disputa ABERTO conforme regulamenta o
Decreto Federal n° 10.024/2019.

9.3.1. Sendo a proposta considerada inexequível pelo pregoeiro, será facultado ao
licitante a possibilidade de comprovar a exequibilidade da sua proposta, nos termos
previstos em Lei.
9.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação
pertinente.
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9.6. A falta do envio da proposta atualizada, implicará na desclassificação da licitante desde
que não haja ônus a Administração.
9.7. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação até o
recebimento da proposta eletrônica corrigida.
9.8. A proposta de preços readequada ao lance vencedor a ser encaminhada após o término
da fase de lances deverá obrigatoriamente conter as seguintes informações:
9.8.1. O nome do proponente, endereço, razão social, o número do CNPJ, número de
telefone, e-mail, dados bancários, dados do responsável pela assinatura do
contrato/ata.
9.8.2. Declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas
incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e
trabalhistas, fretes e seguros.
9.8.3. O prazo de validade da proposta de preços, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias.
9.8.4. O preço do objeto, discriminados em moeda corrente nacional.
9.8.5. A especificação/detalhamento completo do objeto oferecido, de acordo com as
características apresentadas na Proposta Eletrônica.
9.8.6. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da
ordem de compra ou semelhante emitido pelo CISAMURES.
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
10.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR
ITEM, respeitados e observadas as especificações técnicas e os parâmetros definidos no
Edital, bem como seus valores.
10.2. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e valor estimado para a contratação.
10.3. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor por item.
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9.5. Posteriormente à declaração do vencedor, a proposta com o valor final e atualizada deverá
ser encaminhada em até 3 (três) horas através do Sistema do ComprasBR, prazo que será
contado a partir da Solicitação de Anexo pelo Pregoeiro usando a ferramenta do referido
Sistema.

10.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o Contratante ou
firam os direitos dos demais licitantes.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Toda a documentação de habilitação deverá ser enviada em conjunto com a proposta
eletrônica no sistema do ComprasBR conforme art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019.
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11.2. Para habilitação na presente licitação será exigido os seguintes documentos:
11.2.1. Regularidade Fiscal:

b) Certidão de Regularidade relativa ao FGTS.
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual.
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
f)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica;

11.2.2. Qualificação Jurídica:
a) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito
de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
deverá ser apresentada a certidão expedida pela junta comercial.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais.
11.2.3. Qualificação Econômico Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias da data da licitação.
Obs.: Para as licitantes sediadas em Santa Catarina, favor observar que a
certidão de falência e concordata emitida pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, em razão da troca de sistema informatizado, deverá ser apresentada
nas vias emitidas pelo E-Proc e pelo E-Saj. Obs.: Caso seja apresentado
apenas a via do E-Saj, será permitida, na forma do que disciplina o art.43, §3º
da Lei Federal 8.666/93, a consulta e validação do documento pelo sistema EProc.
11.2.4. Declaração Conjunta Obrigatória:
a) Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16
anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
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a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Dívida Ativa da União.

conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela
própria licitante;
b) Que não foi declarada suspensa, inidônea ou impedida para licitar
ou contratar com a Administração Pública, independente de sua
natureza e esfera governamental;
c) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, nos
termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
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11.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável 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.
11.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.4.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas a saneamento, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada após aviso prévio no sistema.
11.5. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será
responsável pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e
endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço
diverso quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz.
11.6. Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade,
considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.
11.7. Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor tendose como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste
Edital.
11.8. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da
licitante.
11.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será considerada
habilitada, passando a fase de Adjudicação.
12. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS
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11.3. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão sanar eventual restrição nos
documentos de regularidade fiscal como condição para a assinatura do contrato, na forma da
Lei Complementar nº 123/06.

12.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 3 (três) dias
úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva
as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
12.2. Será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de e-mail ou na plataforma
eletrônica do ComprasBR, devendo a referida peça ser encaminhada para o e-mail
licitacoes@cisamures.sc.gov.br.
12.3 Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de
recebimento da impugnação, sobre a Impugnação interposta.
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12.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
eletrônico, na forma do edital.
12.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
12.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e o CISAMURES.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que, satisfeitas as condições do edital,
apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM.
13.2. Após o julgamento definitivo das propostas de preços, de eventuais recursos,
classificação final e adjudicação do objeto ao vencedor, o Pregoeiro encaminhará o processo
licitatório para homologação para a Autoridade Competente do CISAMURES.
14. DO RECURSO
14.1. Qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, explicitando suficientemente as
suas razões, no prazo de 5 (cinco) minutos imediatamente após a declaração do vencedor, em
campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
14.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
14.3. As razões e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidas ao Pregoeiro enviadas para
o e-mail licitacoes@cisamures.sc.gov.br.
14.4. Recebido o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo
devidamente informado à autoridade superior para deliberação.
14.5. A falta de manifestação de intenção de recurso no prazo estabelecido no item 14.1,
autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
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12.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

14.6. Caso a licitante não apresente as razões do recurso no prazo legal, entender-se-á como
desistência da interposição do recurso.
14.7. Compete a Autoridade Competente decidir os recursos contra os atos do pregoeiro,
quando esse mantiver sua decisão.
14.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.
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14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório.

15.1. O licitante classificado em primeiro lugar, depois de assinada a ata de registro de preços
com o CISAMURES, deverá firmar o contrato de fornecimento ou instrumento similar (nota de
empenho, autorização de compra, ordem de execução do serviço), devendo o proponente
manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.
15.2. Sendo o contrato, o instrumento escolhido pelo CISAMURES, terá vigência a partir da
data de sua assinatura por doze meses, devendo-se observar todos os itens da ata de registro
de preços para elaboração do referido instrumento jurídico.
15.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo CISAMURES, por
intermédio de contrato que poderá ser substituído, nos termos do art. 62 da Lei Federal n°
8.666/93 e do art. 15 do Decreto Federal nº 7.892/2013, por instrumentos similares como nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão por conta da dotação
orçamentária n° 02 – 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação, fonte de recurso: 80.
16.2. O valor total estimado para o objeto desta licitação é de R$ 31.449,00 (trinta e um mil
quatrocentos e quarenta e nove reais), conforme planilha de especificações, quantidades e
valores máximos constante no Termo de Referência – ANEXO I.
17. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o CISAMURES, pelo prazo de até cinco
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla
defesa, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:
17.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
17.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital.
17.1.3. Apresentar documentação falsa.
17.1.4. Causar o atraso na execução do objeto.
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15. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO OU INSTRUMENTO SIMILAR

17.1.5. Não mantiver a proposta.
17.1.6. Falhar na execução do contrato.
17.1.7. Fraudar a execução do contrato.
17.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.
17.1.9. Declarar informações falsas.
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17.2. No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir
do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ao dia, sobre o valor inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que
será descontado dos valores eventualmente devidos pelo CISAMURES, ou ainda, quando for
o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.
17.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, estará o contratado sujeito às
seguintes sanções:
17.3.1. Advertência.
17.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.
17.3.3. Suspensão temporária de licitar e contratar com o CISAMURES pelo período
de até 05 (cinco) anos.
17.3.4. Declaração de inidoneidade.
17.4. A verificação posterior de que, nos termos da Lei, o declarante não se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação,
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/1993 e implicará na aplicação de sanções
e penalidades nela previstas.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O CISAMURES reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de
interesse público ou anulá-la por ilegalidade.
18.2. A participação na presente licitação implica na concordância, por parte do licitante, com
todos os termos e condições deste Edital.
18.3. A existência de preços registrados não obriga o CISAMURES a firmar as contratações
que deles poderão advir.
18.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos e só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste Edital em dia de expediente do CISAMURES.
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17.1.10. Cometer fraude fiscal.

18.6. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
18.7. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, de acordo com as normas citadas no
preâmbulo.
18.8. O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no sítio eletrônico
www.cisamures.sc.gov.br logo após sua homologação.
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a)
b)
c)
d)
e)

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO V – RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO

Lages, SC, 04 de agosto de 2022.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva
CISAMURES
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18.9 São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

ANEXO I
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022- CISAMURES
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
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1.2. O objeto a ser adquirido nesse processo enquadra-se na categoria de bens e serviços
comuns, de que tratam a Lei Federal nº 10.520/02 e o Decreto Federal nº 10.024/2019, por
possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.
1.3. A opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve-se ao fato de este
sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um
procedimento que resulta em vantagens à Administração, reduzindo a quantidade de
licitações, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir
a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, etc. Assim,
enquadra-se no Decreto Federal nº 7.892/2013, artigo 3º, inciso IV:
“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração;”
1.4. O ordenamento das propostas será pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que se
constituirá no critério de seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras de
modo geral e para contratação e bens e serviços.
1.5. A Ata de Registro de Preços gerada tem característica de compromisso para futura
contratação, e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da publicação do seu extrato no
DOM/SC, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último dia.
2. DAS JUSTIFICATIVAS
2.1. A aquisição do objeto se justifica pela necessidade do CISAMURES prover o conforto
mínimo a seus pacientes e servidores. Atualmente, o CISAMURES atende vinte e oito
municípios consorciados, tendo um atendimento diário de mais de cento e cinquenta
pessoas. Muitas vezes, é possível observar, que alguns pacientes se deslocam
demasiadamente cedo ao município sede do CISAMURES, sem a devida alimentação.
Portanto, pensando sempre no bem-estar destes usuários do SUS que são recebidos pelo
CISAMURES, sendo um Órgão da Saúde, seria cruel se esta Entidade não providenciasse
o acolhimento básico destes cidadãos.
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1.1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender às necessidades do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Região da Amures - CISAMURES, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, objetivando a redução de
custos de aquisição e armazenamento, bem como permitindo um melhor controle dos
produtos/serviços.

2.2. A estimativa da quantidade a ser adquirida baseou-se no quantitativo executado no ano
de dois mil e vinte e um.
2.3. Os benefícios da realização do certame serão a economia de esforços através da redução
de processos repetitivos, redução de custos através da compra concentrada com maiores
volumes (ganho de escala) e padronização.
2.4. O certame não terá exclusidade ou cota reservada a ME/EPP conforme justificativa
anexada no processo administrativo n° 1.488/2022.
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2.6. O critério de julgamento das propostas, MENOR PREÇO POR ITEM, foi escolhido pela
ampla competitividade e economicidade que poderá propiciar ao CISAMURES.
2.7. O modo de disputa do certame, será o modo ABERTO, pois acende a disputa na fase de
lances, propiciando o valor mais vantajoso ao CISAMURES.
2.8. O intervalo mínimo de diferença de lances será de 1% (um por cento), pois para uma
licitação onde os valores unitários dos itens não são de grande vulto, o percentual de 1%
(um por cento), assegura uma razoabilidade proporcional, permitindo que a sessão pública
seja mais eficiente, sem prejuízo de quaisquer margens de preferência ou
desproporcionalidade individual de algum item que esteja acima ou abaixo da média dos
preços unitários.
3. DO PRAZO DE ENTREGA E DOS CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do
Empenho/AF pela empresa selecionada.
3.2. O objeto do contrato deverá ser entregue acompanhada de Nota Fiscal/Fatura nas
dependências do CISAMURES, situado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, nº 62, Bairro:
Centro, CEP: 88.502-230, no horário de 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30h.
3.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.
3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.5. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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2.5. A pesquisa de preços foi efetuada pelo setor de orçamentos/pesquisa de preços, anexada
ao processo administrativo n° 1.488/2022, em cumprimento a INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, sendo que os valores apresentados neste instrumento,
estão de acordo com a prática mercadológica, e o critério adotado na memória de cálculo
foi MÉDIA, objetivando a proposta mais vantajosa a Administração.

4. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e firmadas na sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.1.2. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se
refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão
corresponder ao conteúdo.
4.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
4.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não
executados de acordo com o termo de referência e edital;
4.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
4.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
4.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for
o caso.
4.1.8. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos,
devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura e etc, quando for o
caso;
4.1.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando
todos os esclarecimentos solicitados;
4.1.10. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por
escrito do CISAMURES.
4.1.11. Assinar a ata, o contrato, ou instrumento semelhante, no prazo de 10 (dez) dias
contados da convocação para realização do ato, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis dispostas em Lei vigente.
4.1.12. Prestar com diligência, profissionalismo e segurança os serviços objeto
certame, responsabilizando-se única, integral e exclusivamente pelas conseqüências e
implicações dele decorrentes.
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4.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou descrição
dos serviços executados mencionadas (os) neste termo de referência;

4.1.13. Responsabilizar-se pela idoneidade e comportamento de seus
colaboradores/prepostos, bem como pelos direitos trabalhistas deste, respondendo por
qualquer prejuízo que venha a ser causado por estes em razão da execução do
contrato a ser celebrado;
4.1.14. Ler todas as condições da contratação, não podendo, posteriormente, alegar
seu desconhecimento.
16

4.1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas oriundas da entrega do objeto;

4.1.17. Cumprir seus deveres de sigilo e de ética profissional, fazendo as
recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções
necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas;
5. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa
fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
5.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
fornecedor;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
6. DA FORMA DE PAGAMENTO
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4.1.16. Acompanhar as publicações referentes ao presente certame, as quais serão
veiculadas através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, no sítio
eletrônico https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/.

6.1. Os pagamentos serão realizados pelo CISAMURES em favor do fornecedor contratado,
mediante depósito bancário em conta corrente ou pix, em até 30 (trinta) dias contados da data
do recebimento definitivo do objeto.
6.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta.
6.3. O número do CNPJ constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de
habilitação.
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7.1. Após a homologação da autoridade competente do CISAMURES, o adjudicatário será
convocado para assinatura da ata de registro de preço, no prazo de dez dias contados da
convocação, prorrogável por igual período quando solicitado justificadamente pelo interessado,
podendo ser utilizada assinatura digital.
7.2. A validade da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.
7.3. A ata de registro de preços durante a sua validade não poderá ser utilizada por município
consorciado que não tenha participado do certame licitatório.
7.4. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluído.
7.5. A ata de registro de preço não poderá ser alterada, a exceção do previsto no art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93.
7.6. No caso de cancelamento de item deverá comprovar a descontinuidade do produto após
esgotar a possibilidade de troca de marca.
7.7. O fornecedor não poderá solicitar cancelamento de itens alegando inexequibilidade da
proposta ou erro no momento da cotação, uma vez que o Decreto Federal n° 10.024/19 que
regulamentou a Lei Federal n° 10.520/2002, estipulou que o licitante é responsável por suas
propostas e lances, de forma que ele não pode desistir do preço ofertado, sendo-lhe permitido
alterar a sua proposta somente até o início da sessão.
7.8. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
7.9. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n° 8.666/93.
7.10. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.
7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos
os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65,
II, “d” da Lei Federal n° 8.666/93.
7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
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7. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.13. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar,
periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas
condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro
processo disponível.
7.14. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o
fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado
pelo mercado.
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7.16. O registro de preços poderá ser cancelado, a pedido do fornecedor, quando provar estar
impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior, devidamente comprovado.
7.17. O registro de preços poderá ser cancelado por iniciativa do órgão ou entidade
responsável, quando o fornecedor:
7.17.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
7.17.2. Não comparecer ou se recusar a retirar a respectiva Nota de Empenho ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável.
7.17.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado.
7.18. Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da ata de Registro de Preços os descritos nos art. 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
7.19. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de Preços pelo órgão ou
entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem
de registro.
7.20. O fornecedor poderá requerer a prorrogação do prazo de entrega, devendo apresentar
os documentos comprobatórios para fundamentar a solicitação.
7.21. O CISAMURES analisará a superveniência, justificativa e outros elementos para deferir
ou não a prorrogação do prazo de entrega.
7.22. A prorrogação do prazo de entrega somente terá validade após anuência da autoridade
competente do CISAMURES.
7.23. O fornecedor poderá requerer a troca de marca do produto, devendo apresentar os
documentos comprobatórios para fundamentar a solicitação, inclusive demonstrando a
qualidade compatível ou superior do produto.
7.24. A troca de marca somente terá validade após anuência da autoridade competente do
CISAMURES.
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7.15. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido,
desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

7.25. Os pedidos de recomposição de valores, troca de marca, prorrogação de prazo,
cancelamento de item, deverão ser enviados ao e-mail licitacoes@cisamures.sc.gov.br.
7.26. A existência do Registro de Preços não obriga o CISAMURES a realizar as contratações
que dele poderia advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento ou prestação
do serviço em igualdade de condições.
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8. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
8.1. A especificação e preços máximos constam no anexo V deste edital.

8.3. Os preços apresentados no item 8.1, são considerados valores máximos, sendo que as
propostas que estiverem acima do teto, serão desclassificadas.
8.4. Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o sistema
ComprasBR prevalece o que está no Termo de Referência.
9. DO FISCAL E GESTOR DA ATA
9.1. O setor responsável pela fiscalização e acompanhamento do processo é a Gerência de
Contratos e Licitação. Este ficará responsável pelas informações técnicas necessárias para fiel
cumprimento do objeto desta contratação/aquisição e fiscalização.
9.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva
CISAMURES
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8.2. As quantidades constantes do item 8.1 são estimadas, não sendo obrigado o CISAMURES
a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada no presente processo.

ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - CISAMURES
MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA
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Que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou
pela própria licitante;

Que não foi declarada suspensa, inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração
Pública, independente de sua natureza e esfera governamental;

Que cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº
10.520/2002.
Que conhece, cumpre e aceita todas as condições desta Licitação.

XXXX, XX, de XXXX de 2022

_________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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A empresa XXXXXXXXXXX CNPJ nº XXXXXXXXXXXX sediada em XXXXXXXXXXXXXX, sob as
legislações em vigor aplicáveis, declara:

ANEXO III
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - CISAMURES
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° XX/2022

Item

Descrição/Especificação

Qtd

Valor Unit.

Valor Total

XXXXX

XXXX

XXX

R$ XXX

R$ XXX

XXX

XX

XXX

R$ XXX

R$ XXXXX

TOTAL

XX

XXXX

-

R$ XXXXX

1. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ XXXXXXXX e as despesas decorrentes
da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta da dotação orçamentária conforme
Edital/Contrato.
2. Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 12 meses, a contar
da sua assinatura, podendo, dentro do prazo de vigência, ser firmado contrato entre as partes, nos
moldes do Anexo IV.
3. Os produtos deverão ser entregues nas dependências do CISAMURES, situado na Rua Nossa
Senhora dos Prazeres, nº 62, Bairro: Centro, CEP: 88.502-230, no horário de 08:30 as 11:30 e das
13:30 as 16:30h.4.
4. O pagamento será realizado conforme previsto em Edital/Contrato.
5. O gestor da Ata de Registro de Preços é a Autoridade Competente do CISAMURES.
6. A utilização da presente ata de registro de preços observará as legislações aplicáveis, as disposições
no Edital de Licitação n° XXX/2022 e no Termo de Referência bem como nos instrumentos contratuais.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelas partes.

______________________________
CISAMURES

Lages, SC, xxx de xxxx de 2022.
___________________________
FORNECEDOR
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES, pessoa
jurídica de direito público, com sede na rua Nossa Senhora dos Prazeres, n° 62, Centro, Lages/SC,
CEP: 88.502-230, inscrito no CNPJ sob o n° 07.383.800/0001-88, neste ato representado por sua
Diretora Executiva, a Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES no uso de suas atribuições designada pela
portaria n° 10/2020, inscrita no CPF nº 019.XXX.XXX-71, e de outro lado, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxx,
neste ato representada pela Sra. xxxxxxx, inscrita no CPF n° xxxxxxxxx, tem entre si justo e acordado
a presente Ata de Registro de Preços, nos termos do Processo Administrativo n° XXXXXXX e Pregão
Eletrônico n° xxxxxxxx, na melhor forma de direito e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações, a Lei Federal n° 10.520/2002, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à
espécie, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam,
ratificam e outorgam, por si e seus sucessores, o registro de preços abaixo discriminados:

ANEXO IV
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022- CISAMURES
MINUTA DO CONTRATO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES, pessoa
jurídica de direito público, com sede na rua Nossa Senhora dos Prazeres, n° 62, Centro, Lages/SC,
CEP: 88.502-230, inscrito no CNPJ sob o n° 07.383.800/0001-88, neste ato representado por sua
Diretora Executiva, a Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES no uso de suas atribuições designada pela
portaria n° 10/2020, inscrita no CPF nº 019.XXX.XXX-71, doravante denominado “Contratante” e de
outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº xxxxxxxxxxxx, neste ato representada pela Sra. xxxxxxx, inscrita no CPF n° xxxxxxxxx, doravante
denominado "Contratada", tem entre si justo e acordado o presente Contrato de Aquisição de Produto,
nos termos do Processo Administrativo n° XXXXXXX e Pregão Eletrônico n° xxxxxxxx, na melhor forma
de direito e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, combinada com as demais normas
de direito aplicáveis à espécie, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas
as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato visa a contratação de empresa especializada para
fornecimento de XXXXXXXXXXXXX, de forma parcelada, conforme necessidade do
CISAMURES, e especificações técnicas detalhadas na cláusula terceira deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL
2.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços.
2.2. O contrato poderá sofrer alterações, por ato do CISAMURES, mediante termo aditivo, nos
termos do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E QUANTITATIVOS
3.1. O presente contrato tem como valor total estimado o seguinte:
Item

Descrição/Especificação

Qtd

Valor Unit.

Valor Total

XXXXX

XXXX

XXX

R$ XXX

R$ XXX

XXX

XX

XXX

R$ XXX

R$ XXXXX

TOTAL

XX

XXXX

-

R$ XXXXX

3.2. Por se tratar de uma quantidade estimada não está o CISAMURES obrigado a adquirir
toda ou qualquer quantidade indicada no presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOS DADOS DA CONTRATADA
4.1. Dos dados básicos da contratada:
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Contrato de Aquisição de Produto que entre si
celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE - CISAMURES e a empresa
XXXXXXXXXXX.

Responsável Legal

XXXX

Telefone

XXXXXX

E-mail

XXX

Município/Estado

XXXX

Endereço

XX

Conta/Agência

XXXXX

Celular/Whats

XXXXXXX
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CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
6.1. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto e
consequente liquidação da despesa.
6.2. O pagamento será preferencialmente realizado através de crédito em conta corrente ou
pix.
6.3. Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa
imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.
6.4. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE por inadimplemento de qualquer
Cláusula deste Contrato.
6.5. Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em
conformidade com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato.
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato.
7.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa
fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
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5.1. O contrato será executado pelo regime de preços unitários.

7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
fornecedor;
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no presente contrato, considerando ainda o Termo de
Referência e Edital de Licitação que deu origem a este instrumento, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou
descrição dos serviços executados.
8.2. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote,
data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao
conteúdo.
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto
com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não executados de acordo com o termo
de referência e edital;
8.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
8.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.
8.8. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos, devidamente
protegidos quanto a pó e variações de temperatura e etc, quando for o caso;
8.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os
esclarecimentos solicitados;
8.10. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, nem
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito
do CISAMURES.
8.11. Assinar o contrato, no prazo de 10 (dez) dias contados da convocação para realização do
ato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis dispostas em Lei vigente.
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8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste contrato e firmadas na
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.12. Prestar com diligência, profissionalismo e segurança os serviços objeto certame,
responsabilizando-se única, integral e exclusivamente pelas consequências e implicações dele
decorrentes.
8.13. Responsabilizar-se pela idoneidade e comportamento de seus colaboradores/prepostos,
bem como pelos direitos trabalhistas deste, respondendo por qualquer prejuízo que venha a
ser causado por estes em razão da execução do contrato.
8.14. Ler todas as condições da contratação, não podendo, posteriormente, alegar seu
desconhecimento.
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8.16. Acompanhar as publicações referentes ao presente contrato, as quais serão veiculadas
através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, no sítio eletrônico
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/.
8.17. Cumprir seus deveres de sigilo e de ética profissional, fazendo as recomendações
oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções necessárias ou convenientes ao
bom cumprimento das atribuições contratadas.
CLAÚSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n° XXXXXXXXXX, Fonte de Recurso: XXXXXXXX
CLAÚSULA DÉCIMA - DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONTRATADA
10.1. A execução do objeto deste contrato não implica vínculo empregatício entre o
CONTRATANTE e os profissionais da CONTRATADA, nem com a própria CONTRATADA no
caso de empresa individual ou pessoa física, tampouco exclusividade de colaboração entre as
partes contratantes.
10.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
resultantes de vínculo empregatício ou prestação de serviços autônomos, cujos ônus e
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE ou para
quaisquer de seus municípios integrantes.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento
do Empenho/AF pela CONTRATADA.
11.2. O objeto do contrato deverá ser entregue acompanhada de Nota Fiscal/Fatura nas
dependências do CISAMURES, situado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, nº 62, Bairro:
Centro, CEP: 88.502-230, no horário de 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30h.
11.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.
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8.15. Responsabilizar-se por todas as despesas oriundas da entrega do objeto.

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
11.5. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste contrato e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
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12.1. Além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93, são motivos
para rescisão do presente contrato o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e
condições, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento.
12.2. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista na legislação antes mencionada.
12.3. A rescisão contratual solicitada pela CONTRATADA deverá ser encaminhada com
antecedência de trinta (30) dias.
12.4. No caso de rescisão contratual administrativa, se a interrupção das atividades em
andamento puder causar prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado
o prazo de trinta (30) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA não prestar
os serviços de acordo com as disposições deste contrato, poderá ser aplicada alguma das
penalidades deste instrumento.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
CONTRATO os documentos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n° XXXX, e em especial,
os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.
13.2. A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis da Lei Federal n° 8.666/1993, e pela Lei Federal n° 10.520/2002,
subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
13.3. Toda a documentação apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE quando de
sua habilitação poderá, a qualquer momento, ser solicitada pelo CONTRATANTE para fins de
averiguação de sua regularidade. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar ao
CONTRATANTE a qualquer tempo todas as informações, certidões negativas, alvarás e
demais documentos que este lhe solicitar.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes
sanções:
I - Advertência;
II - Multa:
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

a) de 20% sobre o valor contratual no caso de recusa da assinatura do Contrato,
quando regularmente convocado, ou na hipótese de rescisão contratual por
culpa da CONTRATADA.
b) de 0,5% sobre o valor inadimplente do Contrato, por dia, no caso de atraso
injustificado por parte da CONTRATADA no cumprimento dos prazos de
execução dos serviços ou atraso na entrega dos bens consumíveis ou solução
de vícios ou imperfeições constatadas no objeto, até o limite de 20%.
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III - Impedimento de participação em licitação e de contratar com o CISAMURES pelo
período de até 05 (cinco) anos consecutivos;
IV - Declaração de inidoneidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS
15.1. A CONTRATADA deverá observar o disposto na Lei Federal n° 13.709/2018 conforme
segue:
15.1.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente
Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais
e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a
Lei n° 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada
país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados
dos clientes desta.
15.1.2. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções
da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de
não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de
modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o
contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
15.1.3. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas
apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os
dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a
proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação,
divulgação ou perda acidental ou indevida.
15.1.4. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão
de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados,
modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
15.1.5. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios,
diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados
processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores,
representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob
responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a
CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente
confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços
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c) de até 20% sobre o valor contratual, no caso de descumprimento de qualquer
cláusula do presente Contrato, ressalvado o disposto nas letras a e b desta
cláusula.

à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais
aplicáveis em relação à proteção de dados.
15.1.6. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a
distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios
que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

15.1.8. A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro)
horas a respeito de qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais
relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou
terceiros autorizados ou qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e
responsabilidades da CONTRATADA.
15.1.9. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e
danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de
qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer dos dispositivos
previstos nesta cláusula quanto a proteção e uso dos dados pessoais.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
16.1. A fiscalização do contrato será realizada pelos servidores do CISAMURES conforme
estabelece a Resolução n° 03/2020 - CISAMURES nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES/SC, para dirimir as questões decorrentes
da execução do presente contrato.
E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato o qual apresenta-se em 02 (duas)
vias de igual teor, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Lages, SC, xxx de xxxx de 2022.

______________________________
Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva
CISAMURES
Testemunhas

___________________________
XXXXXXXXXXX
Representante Legal
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15.1.7. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados
pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para
que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
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CONS. INTERM. SAUDE DA MICRO REGIAO DA

PREGÃO ELETRÔNICO

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nr.: 3/2022 - PE

CNPJ: 07.383.800/0001-88
R. Nossa Sra. dos Prazeres, 62
CEP: 88502-230 - Lages SC

Telefone: (49) 3251-3700

Processo Administrativo:

1488/2022

Data do Processo:

02/08/2022

ANEXO V
PARTE INTEGRANTE TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nº

Quantidade

Unid.

Especificação

Preço Unitário

Preço Total

100,000

UNID

AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 5KG - Açúcar tipo:
Refinado. Pacote de 5 KG. Acondicionado em embalagem
plástica lacrada com todas as informações pertinentes ao
produto, constando data de fabricação e validade, que
deverá ser de no mínimo, 12 (doze) meses.

16,9200

1.692,00

2

400,000

UNID

CAFÉ EM PÓ TORRADO 500gr (NOTA QUALIDADE 4,5) Café em pó torrado e moído. Empacotamento à vacuo.
Extra-forte. Pacote de 500gr, contendo data de fabricação,
validade e lote estampados no rótulo da embalagem. Com
certificado Pureza e Qualidade ABIC. Qualidade Global
com nota acima do Nível mínimo de qualidade
recomendada pela ABIC: 4,5.

13,7800

5.512,00

3

1.500,000

U

LEITE INTEGRAL 1 L - Leite integral, Fonte de cálcio, 3%
de gordura. Embalagem de 1 litro. Selo de
Inspeção/Autorização do Ministério da Agricultura.
Validade:
Deverá apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a
partir da data de entrega.

6,7500

10.125,00

4

1.000,000

U

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 G - Devendo ser de
1 ª linha, com cor característica de biscoito maisena e
textura crocante, sabor doce e característico de maisena,
sem sabor de ranço, isento de gorduras

4,4100

4.410,00

5

1.000,000

U

BOLACHA / BISCOITO AGUA E SAL 400G - BOLACHA /
BISCOITO AGUA E SAL 400G Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vitamina B 9 ), gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal, amido, fermento químico

4,9800

4.980,00

6

1.000,000

U

CAIXA DE CHÁ - CAIXA DE CHÁ com no mínimo 10
saches, sabores: erva-doce, erva cidreira, camomila, maçã,
hortelã. Embalagem contendo data de fabricação e prazo
de validade.

4,7300

4.730,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:
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31.449,00
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