
Memorando 11.566/2022

De: Camila P. - FARM POLI

Para: SMS  - A/C Kátia B.

Data: 03/06/2022 às 13:34:07

Setores envolvidos:

SMS, SMAFO - DL, SMAFO - DC, FARM POLI, GAB - LC, SEA, PLO

Compra por dispensa de licitação Ketlin

 

 Prezada Secretária, boa tarde.

Conforme orientação desta secretaria, solicito a compra do medicamento conforme documentos e justificativas em
anexo para a paciente KETLIN CASTILHO.

Atenciosamente,

_

Camila Andrade Pedrassani

Farmacêutica da Prefeitura Municipal de Canoinhas

CRF-SC 10970

Anexos:

DOCUMENTO_DE_FORMALIZACAO_DISPENSA_PARA_AQUISICAO_DE_MEDICAMENTO_ketlin.pdf
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PROTOCOLO_LIBERACAO_DE_MEDICAMENTOS_VERSAO_30_05_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:
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Documento de Formalização de Demanda 
 
De: Secretaria Municipal de Saúde 
 
Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de Licitações. 
 
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO Zuclopentixol 200mg/ml 
(clopixol). 
 
Lei a ser Aplicada: Trata-se de pedido de dispensa de licitação nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 
14.133/2021. 
 
Estudo Técnico Preliminar: Justifica-se a dispensa da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo 
de Referência, nos termos do Art. 8º, incisos I e V, do DECRETO Nº. 135/2022, que regulamenta a lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no município de 
Canoinhas/SC e dá outras providências. 
 
Justificativa do Pedido: O presente pedido tem por objetivo atender o paciente KETLIN CRISTINA 
CASTILHO, com o medicamento ZUCLOPENTIXOL, de acordo com critérios estabelecidos no 
“PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PELAS FARMÁCIAS 
MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO POR AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO” aprovado pelo Conselho 
Municipal de Saúde, uma vez que, trata-se de PACIENTE PORTADORA DE DEFICIENCIA 
INTELECTUAL.  
 
Justificativa do Quantitativo: O quantitativo solicitado tem como objetivo atender a paciente por dois 
meses, 4 ampolas. 
 
Justificativa do Preço: A Secretaria Municipal de Saúde, através da Farmácia Municipal, realizou 
pesquisa de preços, através de orçamentos junto às farmácias locais com disponibilidade de entrega 
imediata do medicamento solicitado (orçamentos anexos) a fim de atender a demanda apontada na 
justificativa do pedido. 
 
Prestador: FARMACIA TREVISANI LTDA CNPJ 39.777.398/0001-02 
 
Justificativa de Escolha do Prestador: A empresa a ser contratada possui disponibilidade de entrega 
imediata do medicamento solicitado, tendo apresentado o orçamento de menor valor na pesquisa de 
preços realizada. 
 
Especificações do Objeto: 

Item Descrição Empresa Valor Unitário Quant. Valor Total 
1 Zuclopentixol 200mg/ml Farmácia Trevisani R$ 79,61 4 ampolas R$ 318,47 

 
Informações Adicionais: 
 
Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem 
adquiridos: a servidora Camila Andrade Pedrassani. 
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: Os itens adquiridos deverão ser entregues na 
Farmácia Campo da Água Verde, situada na AV dos Expedicionários, 1100, no prazo de 48 horas. 
 
 

_________________________________________________ 
    KATIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 
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Re: Orçamento
Farmacia Trevisani <farmaciatrevisani2@gmail.com>
Sex, 03/06/2022 11:23
Para: Camila Pedrassani <camilapedrassani@hotmail.com>

1 anexos (44 KB)
Orçamento.pdf;

Bom dia,

Segue em anexo

Att, 

Em sex., 3 de jun. de 2022 às 11:12, Camila Pedrassani <camilapedrassani@hotmail.com> escreveu: 
Bom dia,
 
Pode me passar orçamento de clopixol 200mg/ml?
 
Preciso de 4 ampolas, para compra direta, Prefeitura.
 
Aguardo.
 
A�.,
 
Camila Andrade Pedrassani
Farmacêutica Prefeitura de Canoinhas - SC
CRF-SC 10970
Fone: (47) 3622 0785 

--  
Raphael Trevisani

Farmacêutico/Bioquímico
CRF/SC 15252 
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Razão social: FARMACIA TREVISANI LTDA 

CNPJ: 39.777.398/0001-02 

Rua Major Vieira nº 392, Centro. Canoinhas-SC 

Telefone: (47) 3624-2608 

 

 

Orçamento 

Produto Quantidade Valor unidade Valor total 
Clopixol 200mg 4cx R$79,61 R$318,47 
    
    
    

TOTAL - - R$318,47 

 

Atenciosamente, 

 

                                           Farmácia Trevisani. 

 

 

 

Canoinhas, 03 de junho de 2022 
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PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS 

PELAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO POR AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO 

 

1. Finalidade  

 

 O presente protocolo tem como objetivo definir critérios para a liberação 

excepcional de medicamentos que não ultrapassem o valor de meio salário 

mínimo a serem retirados nas farmácias privadas locais contratadas pelo 

Município através de processo licitatório e/ou compra direta de acordo com os 

limites legais. 

  

2. Justificativa  

 

Os medicamentos alopáticos ocupam papel fundamental no cuidado em 

saúde e sua prescrição finaliza a maioria das consultas médicas em atenção 

primária, podendo estar presentes em até 80% delas, dependendo do 

contexto. No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento 

de doenças ou de agravos são aqueles selecionados e padronizados na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Cabe ao Ministério 

da Saúde à revisão e a atualização periódica da RENAME e dos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. A RENAME pretende cumprir um papel 

estratégico, no sentido de subsidiar a política de promover o acesso da 

população a um conjunto de medicamentos essenciais pela rede do SUS. 

Além da RENAME, o Município conta com uma lista própria, denominada 

REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), na qual inclui 

mais itens que se julgam necessários para atender a população Canoinhense. 

  

3. Abrangência  

 

Esse protocolo será aplicado nas farmácias municipais a fim de atender 

a população com os medicamentos constantes na REMUME que 

eventualmente estiverem em falta nas farmácias municipais, bem como atender 
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pacientes em determinadas situações de acordo com os critérios dispostos, 

além de atender processos judiciais. 

 

3. Critérios  

 

Para ser atendido por esse protocolo o paciente deve residir em 

Canoinhas e ter receita médica válida. 

 

4.1 Para medicamentos incluídos na REMUME:  

a) Terá direito a aquisição através de autorização de fornecimento, 

qualquer paciente residente em Canoinhas, caso o medicamento esteja em 

falta nas farmácias municipais. 

 

4.2 Para medicamentos que não fazem parte da REMUME 

 

Serão atendidos de acordo com os critérios: 

a) Pacientes atendidos nos serviços de saúde mental da rede municipal 

e pacientes portadores de deficiência intelectual. 

Os pacientes relacionados no item (a) devem ser corretamente 

orientados no caso de medicamento passível de cadastro no Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, mas poderão receber autorização 

de fornecimento até ser autorizado o processo.  

Obs.: somente poderão receber mediante protocolo de entrada no processo de 

fornecimento Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Caso o 

processo seja negado pelo Estado, o paciente perde o direito a receber a 

aquisição através de autorização de fornecimento.  

b) Pacientes em geral que estejam sendo acompanhados pelo SUS 
(TDF, consórcio ou pagamento de consulta administrativa); 

c) Crianças e adolescentes que estejam sendo acompanhadas pelo 

SUS (rede municipal, TDF, consórcio ou pagamento de consulta 

administrativa); 

d) Crianças e adolescentes atendidos no SAICA (Serviço de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes); 
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e) Pacientes que fizeram cirurgia oftalmológica pelo SUS e que 

necessitam de colírio no pós-cirúrgico; 

f) Pacientes com decisão judicial determinando o fornecimento de 

medicamento pelo Município, até a realização do competente 

processo licitatório;  

g) Pacientes oncológicos que necessitem dos medicamentos abaixo 

relacionados, para controle de sintomas decorrentes do tratamento: 

 - ondansetrona 4mg e 8mg, 

- diclofenaco sódico 50mg + fosfato de codeína 50mg; 

h) Pacientes que estejam cadastrados no Cadastro Único. 

Os pacientes relacionados no item (h) devem apresentar justificativa 

médica por escrito do motivo da não prescrição dos medicamentos constantes 

na REMUME. 

Para outros casos, que não se enquadram nos critérios acima, o 

paciente será orientado a fazer processo judicial para acesso ao medicamento. 
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  Memorando 1- 11.566/2022

De: Kátia B. - SMS

Para: SMAFO - DC 

Data: 06/06/2022 às 09:33:06

 

Prezados, segue para aquisição.

Utilizar recursos da Assistência farmacêutica 
Atenciosamente  

_

Kátia Oliskowski 

Enfermeira COREN 145380

Secretária de Saúde
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  Memorando 2- 11.566/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 06/06/2022 às 13:57:27

 

Boa tarde,

Segue para demais providências.

Atenciosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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  Memorando 3- 11.566/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: FARM POLI  - A/C Camila P.

Data: 06/06/2022 às 14:34:00

 

Prezada, a compra solicitada enquadra-se nos moldes previstos para dispensa eletrônica de licitação:

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras;

[...]

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de
divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do
objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Diante disto, questiono se há prazo para que o setor proceda com a divulgação pelo prazo de 03 dias úteis ou se
a necessidade de aquisição é em regime de urgência.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 4- 11.566/2022

De: Willian V. - SMS

Para: SMAFO - DC 

Data: 07/06/2022 às 10:00:21

 

Prezados,

Solicita-se a realização da dispensa eletrônica conforme informações apresentadas no Documento de Formalização
anexado no corpo do Memorando, podendo-se utilizar os orçamentos realizados e anexados como preço estimado.

A entrega do medicamento deve ser imediata após a contratação.

_

Willian Vailate

Secretaria de Saúde - Setor de Contratos
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  Memorando 5- 11.566/2022

De: Marco B. - SMAFO - DC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 07/06/2022 às 10:02:51

 

Prezado, bom dia.

Segue para providências.

Atenciosamente, 

_

Marco Aurélio de Brum 

Agente Administrativo

Setor de Compras

1Doc:  Memorando 11.566/2022  |  Anexo: Lei_14133_licitacoes_e_contratos.pdf (15/70)        14/147



  Memorando 6- 11.566/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 07/06/2022 às 13:50:23

 

Solicito dotação no valor de R$ 318,47 para dar andamento à contratação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 7- 11.566/2022

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diego A.

Data: 07/06/2022 às 15:02:37

 

Prezado, boa tarde!

Segue solicitação para autorização.

Utilizar a Despesa 457.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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  Memorando 8- 11.566/2022

De: Diego A. - SEA

Para: SMAFO - DC 

Data: 07/06/2022 às 16:02:57

 

Prezados, boa tarde!

Segue o pleito autorizado. 

_

Diego Rafael Alves

Secretário de Administração
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  Memorando 9- 11.566/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 07/06/2022 às 16:37:30

 

Prezado, considerando o disposto no artigo 53, § 5º da Lei 14.133/2021 e que não houve ato da autoridade jurídica
máxima competente, questiono quanto à legalidade da contratação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 10- 11.566/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMS  - A/C Kátia B.

Data: 13/06/2022 às 09:45:38

 

Prezada Secretária, a fim de atender a orientação constante no Circular 10.980/2022 - ORIENTAÇÃO 06/2022 -
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N° 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL N°
135/2022, encaminho documento para assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.

Anexos:

dispensa_aquisicao_medicamento.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
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Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2781-026B-6E3C-3A1D 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREFEITURA DE CANOINHAS-SC 

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2022 
 
 

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas-SC, na Rua Felipe Schmidt nº 10, 
centro, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizado Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos 
termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e 
demais legislação aplicável. 
 
 
Data da sessão: 20/06/2022  
 
Link:  https://www.gov.br/compras/pt-br 
 
Horário de início da fase de lances: 08h00min. 
 
Encerramento fase de lances: 15h00min.  
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por 
dispensa de licitação de para a aquisição do medicamento Zuclopentixol 200mg/ml (clopixol). 
1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela e descritivo do subitem 1.2.1 constante 
abaixo. 
 
 
 
Item Descrição Unidade Quantidade 
1 Zuclopentixol 200mg/ml  Ampola 4 

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica 
integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de 
Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e 
operacionalização. 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 
2.2.1.  Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 
2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações: 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 
necessários; 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em 
decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
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na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista. 
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 
2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 
2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e  
2.2.5. Sociedades cooperativas. 
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
 
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua 
proposta inicial, na forma deste item. 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura do procedimento. 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a 
Contratada. 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços; 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com este documento, assumindo o proponente o compromisso de executar 
os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou 
modificá-la; 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 
3.9.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
3.9.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
3.9.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 
anexos; 
3.9.4. Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo 
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3.9.5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 
3.9.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
 
4. FASE DE LANCES 
 
4.1. Na data e hora estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já 
previsto neste aviso. 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação 
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo 
tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro no sistema. 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 
encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 
classificação. 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 
similar. 
 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 
contratação. 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá 
haver a negociação de condições mais vantajosas. 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de 
classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 
sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento 
da dispensa eletrônica. 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 
complementares, adequada ao último lance. 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
5.5.1. Contiver vícios insanáveis; 
5.5.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 
5.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
5.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
5.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 
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5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
5.6.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
5.6.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
5.8. Erros no preenchimento da planilha, quando exigida em aviso de dispensa de licitação, não 
constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado 
o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  
 
6. HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor 
mais bem classificado da fase de lances. 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
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6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 
respectiva documentação atualizada. 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de 
inabilitação. 
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado  
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e  
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será 
suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso 
de Contratação Direta. 
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação  
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 
 
7. CONTRATAÇÃO 
 
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 
7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 04 (quatro) dias, a contar da data de seu recebimento. 
7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento 
equivalente poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 
aceita pela Administração. 
7.4. As condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso deverão ser mantidas pelo 
fornecedor durante a vigência do contrato. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas deste projeto básico e os termos de sua proposta; 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
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8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço ou fornecimento do produto, no 
prazo e condições estabelecidas neste projeto básico; 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no projeto básico e sua proposta 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 
9.1.1. 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); 
9.1.2. 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; 
9.1.3. Fica definido que a empresa fornecedora dos produtos deverá disponibilizar número de telefone 
ou endereço eletrônico para que o município de Canoinhas possa fazer contato como meio de 
comunicação em horário comercial dos dias úteis. 
9.1.4. A contratada deve também definir uma pessoa responsável/contato para atender o Município de 
Canoinhas. 
9.2. Executar os serviços conforme condições, prazos propostos e demais especificações previstas em 
contrato/autorização de fornecimento. 
9.3. Informar ao Município de Canoinhas qualquer ocorrência que possa vir a afetar, direta ou 
indiretamente, a regularidade do que foi contratado. 
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
9.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, e de qualificação exigidas para a contratação. 
9.6. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, os documentos relativos à sua 
regularidade fiscal. 
9.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados ou produtos entregues em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
10. SANÇÕES 
 
10.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no 
art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
10.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
10.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
10.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
10.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
10.1.7.  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
10.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 
10.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
10.1.10.  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
10.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.1.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar 
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b) Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 
8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12, 
bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
10.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
– PNCP, no site www.pmc.sc.gov.br, na aba licitações e encaminhado automaticamente aos 
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 
eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 
11.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 
fracassado), a Administração poderá: 
11.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 
11.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 
atendidas às condições de habilitação exigidas. 
11.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento. 
11.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 
habilitação, conforme o caso. 
11.3. As providências dos subitens 11.2.1 e 11.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 
11.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo 
prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente 
competente da Administração na respectiva notificação. 
11.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 
11.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário. 
11.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances 
observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 
documentação relativa ao procedimento. 
11.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que 
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
11.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
11.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo de contratação. 
11.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 
11.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
11.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 
11.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
11.13.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 
11.13.3  ANEXO III – Termo de referência. 
 
 
 
Canoinhas/SC, 13 de junho de 2022. 

 
 

 
 
 
 

 
 _____________________________ 
 Kátia Oliskowski Munhoz Pires Batista 
 Secretária de Saúde 

1Doc:  Memorando 11.566/2022  |  Anexo: Lei_14133_licitacoes_e_contratos.pdf (28/70)        27/147



 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
1 Habilitação jurídica: 
 
1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
País; 
1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
2 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
3 Qualificação Econômico-Financeira: 
 
3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 
3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 
4 Qualificação Técnica 
 
4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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ANEXO II 

MINUTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 

Prefeitura Municipal de Canoinhas 
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC 

 

CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700 

https://www.pmc.sc.gov.br 

 
Usuário: xxxxxxxxxxx 

Chave de Autenticação Digital 

1111-1111-111 

Página 

1 / 1 
 

 
 

Número: xx/202x 
Emissão: xx/xx/202x 

 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Órgão Orçam.: 111111 - XXXXXXXXXXXXXX Despesa: 11 - 1.1.11.11.11 - XXXXXXX 

Un. Orçam.: 1111 - XXXXXXXXXXXX Elemento: 11 - XXXXXXXXXX 

Função: 11 - XXXXXXXX  Detalhamento: 1 – XXXXXXXXXX 

Subfunção: 111 - XXXXXXXXXXXXXXX Fonte de recurso: 11111 - XXXXXXXXXXXX 

Programa: 1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ação: 1.11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Licitação: xx/2022 Modalidade: Dispensa Eleltrônica Finalidade: xxxxxxxxx 

Pré-empenho: xxxx/2022 Empenho: xxxx/2022 
 

Fornecedor: 11111 - xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome Fantasia: xxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Banco: 

Tipo de entrega: xxxxxxx 

CPF/CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

CEP: xx.xxx-xxx 

Cidade: xxxxxxxx - xx 

Fone: (xx) xxxx-xxxx 

Agência: C/C: 

Prazo de entrega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Local de entrega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pagamento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados: 

Item Quantidade Unidade de medida Material/Serviço 

Descrição 

Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

x xxxxxxxx  xxxxxxxxxx 1111 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx,xxxxx x.xxx,xx 

Complemento do item: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Marca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

Valor desta autorização: R$ 
x.xxx,xx 

Nota: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA". 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Autorização de Fornecimento 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Fundamentação da contratação:  
 
Estudo Técnico Preliminar - Justifica-se a dispensa da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo 
de Referência, nos termos do Art. 8º, incisos I e V, do DECRETO Nº. 135/2022, que regulamenta a lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no município de 
Canoinhas/SC e dá outras providências. 
 
Justificativa do Pedido: O presente pedido tem por objetivo atender o paciente, com o medicamento 
ZUCLOPENTIXOL, de acordo com critérios estabelecidos no “PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PELAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO POR 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO” aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, uma vez que, trata-
se de PACIENTE PORTADORA DE DEFICIENCIA INTELECTUAL. 
 
Justificativa do Quantitativo: O quantitativo solicitado tem como objetivo atender a paciente por dois 
meses, 4 ampolas. 
 
Objeto:  
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por 
dispensa de licitação de para a aquisição do medicamento Zuclopentixol 200mg/ml (clopixol). 
1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela e descritivo do subitem 1.2.1 constante abaixo. 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 
1 Zuclopentixol 200mg/ml  Ampola 4 

 
 
Critérios de medição e pagamento: O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento do 
produto com a nota fiscal correspondente, sendo seu quantitativo conferido pelo agente que receber o 
produto. 
 
Forma e critérios de seleção do fornecedor: A forma de seleção será por meio de dispensa eletrônica 
de licitação e o critério será o de menor preço. 
 
Adequação orçamentária:  
 
3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.60 - Ações de Média e Alta Complexidade 
175 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
23850 - Rec. Produção MAC - SUS União  
3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
301 - Atenção Básica 
8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.57 - Ações de Atenção Básica 
159 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
23804 - Transf. SUS União - PMAQ  
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Local de entrega: Os itens adquiridos deverão ser entregues na Farmácia Campo da Água Verde, situada 
na AV dos Expedicionários, 1100, no prazo de 48 horas. 
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 Circular 10.980/2022

De: Camila M. - CM

Para: setores (273)273 setores

Data: 30/05/2022 às 11:54:35

 

Cordiais cumprimentos,

Apreciar a regularidade dos atos é uma das funções da Coordenadoria de Controle Interno, em observância aos
princípios insertos no art. 37, caput da Constituição Federal. Mas a fiscalização não é o único objetivo que norteia o
nosso trabalho. Esta Coordenadoria preza pelas ações de ORIENTAÇÃO, porque entende que elas têm papel
importante na prevenção de erros e na regularização de situações em desacordo com as normas legais vigentes. 

Com a finalidade de alertar a todos com relação há possíveis irregularidades, a Coordenadoria de Controle Interno
enviará regularmente circulares com as principais restrições e orientações para correção e prevenção, que podem
ser adotadas visando à correção imediata.

Na circular de hoje, o assunto é:

6. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N° 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E DECRETO
MUNICIPAL N° 135/2022

6.1 Situação:

A nova Lei n° 14.133/2021 (anexo) estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta nova Lei ou de acordo com as
le i s  nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, e nº 12.462/2011, até o termo final que ocorre em 01/04/2023, e a opção
escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a
aplicação combinada das leis. Assim como, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante
toda a sua vigência. Após, a regra de transição, passa a lei nova ser obrigatória para a Administração Pública.

A nova lei aplica-se a: alienação e concessão de direito real de uso de bens;  compra, inclusive por encomenda;
locação; concessão e permissão de uso de bens públicos;  prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais
especializados; obras e serviços de arquitetura e engenharia;  contratações de tecnologia da informação e de
comunicação.

O Decreto nº 135/2022 (anexo) regulamenta a nova lei de licitações e contratos administrativos, apresentando
importantes conceitos, referem às responsabilidades de todos os envolvidos e mencionam quais os parâmetros,
exigências e procedimentos que serão utilizados.

6.2 Orientação:

Na aplicação desta Lei, sejam observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo,
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e
do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657/1942 e o Decreto
Municipal nº 135/2022.

Conforme Departamento Jurídico, através do Memorando nº 10.872/2022, concluiu que o Município de Canoinhas
está autorizado a aplicar a Lei n° 14.133/2021, devendo-se, para tanto, ser o Decreto Municipal n° 135/2022 fielmente
observado pelos órgãos da Administração Pública Municipal e demais entidades; Recomendando que:

- A escolha do regime licitatório novo ou antigo a ser seguido, até 01/04/2023, deverá ser indicada pela autoridade
competente do setor que irá deflagrar o procedimento, e não ao setor de licitações, cujas atribuições estão ligadas à
condução do certame, sob pena de violação ao princípio da segregação de funções;

- Não havendo óbice para que as contratações diretas, num primeiro momento, ocorram com base na nova lei.
Contudo, tal decisão deve ocorrer por parte da autoridade competente pela contratação de forma motivada;

- Assim como, a fase de planejamento da licitação, á luz da nova lei, deve englobar o estudo técnico preliminar e o
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termo de referência, documento não coincidentes, e que estão a cargo do órgão responsável pela contratação, e,
repise-se, não do setor de licitações;

- As demais adequações à luz da nova lei serão implementadas no decorrer das contratações, sem prejuízo de
auxílio por parte do Departamento Jurídico;

E ainda, necessário ressaltar a importância de que todos os envolvidos tomem conhecimento dos dispositivos da
nova lei de licitações e contratações públicas, e do Decreto Municipal que a regulamenta, com o objetivo de
assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto; assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa
competição; evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na
execução dos contratos; e, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Atenciosamente,

_

Camila Machado dos Santos M.
Coordenadora do Controle Interno

Prefeitura Municipal de Canoinhas

(47) 3621-7757

Anexos:

D135_REGULAMENTA_A_LEI_N_14_133_DE_1_DE_ABRIL_DE_2021_QUE_DISPOE_SOBRE_LICITACOES_E_CONTRATOS_ADMINISTRATIVOS_NO_MUNICIPIO_DE_CANOINHASSC_E_DA_OUTRAS_PROVIDENCIAS.pdf

Lei_14133_licitacoes_e_contratos.pdf
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DECRETO Nº. 135/2022. 

 

 “REGULAMENTA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE 
SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA, Prefeito em exercício do Município de 

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve: 

 

DECRETAR: 

 

Art. 1º. Fica regulamentada a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal. 

 

Art. 2º. O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração 

direta e indireta municipal. 

 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016. 
 

Art. 3º. Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

Art. 4°. Os Agentes Públicos, designados por Portaria terão a seguinte 

denominação e atribuições: 
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a) AGENTE DE CONTRATAÇÃO:  

a.1 - Condução da Licitação, com poderes para tomar decisões, acompanhar o 

trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer 

outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, 

podendo conduzir a negociação da proposta;  

a.2 - Será auxiliado, sempre que necessário, por Equipe de Apoio composta de 

técnicos das Secretarias, respondendo individualmente pelos atos que praticar, 

salvo quando induzido a erro pela atuação da Equipe;  

a.3 – Será assessorado, pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno, sobre modelos de minutas de editais, de termos de referência, de 

contratos padronizados e de outros documentos;  

a.4 – Poderá ser substituído, no caso de licitação de bens ou serviços especiais, 

por comissão de contratação que responderão solidariamente por todos os atos 

praticados, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata.  

a.5 – Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 

que poderá:  

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;  

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;  

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.  

b) PREGOEIRO:  

b.1 – Agente responsável pela condução da Licitação na modalidade Pregão, com 
poderes para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 

procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao 

bom andamento do certame;  

b.2 - Será auxiliado, sempre que necessário, por Equipe de Apoio composta de 
técnicos das Secretarias, respondendo individualmente pelos atos que praticar, 

salvo quando induzido a erro pela atuação da Equipe;  

b.3 – Será Assessorado, pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 
interno, sobre modelos de minutas de editais, de termos de referência, de 

contratos padronizados e de outros documentos; 
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b.4 – Poderá ser substituído, no caso de licitação de bens ou serviços especiais, 

por comissão de contratação que responderão solidariamente por todos os atos 

praticados, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata.  

b.5 – Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 

que poderá:  

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;  

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

c) COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:  

c.1 – Conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter 

permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos 

relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;  

c.2 – A Comissão de Contratação será formada por 3 (três) membros, que 

responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão;  

c.3 - A Comissão de Contratação é a responsável pela análise dos pedidos de 

esclarecimentos, impugnações e recursos administrativos que ocorrerem durante 

o trâmite do processo de licitação, podendo conduzir a negociação, divulgando os 

resultados de sua decisão a todos os licitantes, sendo auxiliada, sempre que 

necessário, por Equipe de Apoio composta de técnicos das Secretarias, 

respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a 

erro pela atuação da Equipe;  

c.4 – Será assessorada, pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno, sobre modelos de minutas de editais, de termos de referência, de 

contratos padronizados e de outros documentos;  

c.5 – Poderá substituir o Agente de Contratação, no caso de licitação de bens ou 

serviços especiais, sendo a condutora exclusiva da modalidade Diálogo 

Competitivo, sendo admitida a contratação de profissionais para assessoramento 

técnico. 
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c.6 – Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 

que poderá:  

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;  

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;  

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;  

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.  

d) EQUIPE DE APOIO:  

d.1 - Formada por técnicos e experts integrantes das Secretarias da 

Administração que podem ser chamados a orientar e assessorar os Agentes do 

Departamento de Compras e Licitações na tomada de decisões. 

e) FISCAL DO CONTRATO:  

e.1 – Responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes 

a essa atribuição;  

e.2 – O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados;  

e.3 - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 

providência que ultrapasse sua competência. 

 e.4 - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico 

e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo 

com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.  

e.5º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de contratos. 

e.6 A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as 

solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei 

Federal nº 14.133/2021, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do contrato. 
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Art. 5º. Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos, conforme item “e” do artigo anterior, a autoridade municipal observará 
o seguinte: 

 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

 
II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo 

de contratação; e 

 

III - a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

Art. 6º. O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa 

nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia, ou outra que vier a substituí-la. 

 
Art. 7º. Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 
e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 
 

Art. 8º. Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se 

enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, independentemente da forma de contratação; 

 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
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III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 
 

V - Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo 

técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de 

dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo. 

Art. 9º. O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

 

§ 1.º - Inobstante a vedação de preferência de marca, em situações especiais, 

como de manutenção de equipamentos já existentes, a marca é essencial para 

fins de melhor qualidade de eficiência final.  

 

§ 2.º - Quando pela natureza da situação for exigida a marca, dever-se-á fazer a 

devida justificativa nos autos do procedimento. 

 

§ 3º As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de 

abril de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por escrito e anexar 

ao respectivo processo licitatório, a não utilização do catálogo eletrônico de 

padronização ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput do 

artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 
finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

 

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 
apresente o melhor preço. 

 
§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 
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das necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador Público 

a devida justificativa. 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 
melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 
de forma combinada ou não: 

 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou 

Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso; 

 
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 
fornecedores 

e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de 
antecedência da data de divulgação do edital; 

 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 

 
VI - pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

 
§ 1.º - Em todas as situações aduzidas o agente público responsável pela 

realização da pesquisa deverá juntar a documentação aos autos. 

§ 2.º - A hipótese do § 3.º do art. 23, quando não envolver a utilização de recursos 
de transferências voluntárias da União, e que os fornecedores instados não 

atenderem as cotações solicitadas, poderá o órgão licitante promover pesquisa 
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junto a três fornecedores, mediante simples anotação de preços expostos em 

prateleiras ou gôndolas, por agente público, utilizando-se este da presunção de 

veracidade da informação prestada.  

§ 3.º - Considerar-se-á preços abusivos relativamente a definição de preços 

referenciais, com prejuízo ao erário, a variação superior a vinte e cinco por cento 

sobre o preço médio no mercado regional, apurado por comissão de agentes 

públicos especialmente designada para tal fim.  

§ 4.º - Quando a variação de que trata o parágrafo anterior for para baixo em 

relação ao preço referencial, considerar-se-á manifestamente inexequível o 

percentual igual ou maior que trinta por cento. Neste caso o licitante ofertante 

deverá oferecer garantia adicional correspondente a diferença entre o preço final 

negociado e o de referência definido pela Administração.  

§ 5.º - A garantia adicional será feita mediante depósito em dinheiro numa conta 

bancária bloqueada para o depositante, com faculdade de movimentação ao 

município especificamente para ressarcimento de prejuízos causados ao erário.  

§ 6.º - O prejuízo ao erário de que versa o parágrafo anterior configurar-se-á 

sempre que o licitante adjudicatário não entregar os produtos negociados na 

quantidade solicitada através de Ordem de Compra.  

§ 7.º - Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com 

dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no 

que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ou outra que vier a lhe 

substituir; 

Art. 13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 
 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 
 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou 
Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e a hora de acesso; 
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III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 
 

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

 

VI - pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

 

§ 1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia 

sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o 

anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento 

sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, 

devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação 

aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações 

do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

 

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 

orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 

de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

 

Art. 14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando 

não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 
13, o fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a 

subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados 

em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 

apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 

1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 

idôneo. 
 

Art. 15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 
 

Art. 16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 
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12, IV e 13, V, a solicitação efetuada pela administração pública encaminhada 

por meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos 

documentos serem encartados aos autos. 

 

Art. 17. Caberá ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público, ou a agente público 

designado pelo Chefe do Poder Executivo para a realização de compras, a 
apuração do valor estimado com base no melhor preço aferido. 

 

§ 1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

 

§ 2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

 

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

 

Art. 18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contigo no 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

Art. 19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações 

de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á 

como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 

5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou 

outra que vier a substituí-la. 

 

Art. 20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 
couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na 

Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020 ou outras normativas que 

vierem a substituí-los. 

 

Art. 21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando 

comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único. O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021 será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data base o dia 1º de 

abril. 
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Art. 22. O plano de integralidade, de acordo com o § 4.º do art. 25 da Lei Federal 

n.º 14.133/2021, somente será necessário para contratos de grande vulto, acima 

de duzentos milhões. Nestas licitações a empresa adjudicatária deverá em até seis 

meses apresentar o plano de integralidade com todas as particularidades do 

objeto. 

Art. 23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de 

obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por 

mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema 

prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

 

Art. 24. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

 

I - realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual 

serão fixados os valores mínimos para arrematação. 

 

II - designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto neste regulamento, 

ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame. 

 

III - elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

 

IV - realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 
 

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

 

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 
 
Art. 26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de 
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vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor 

dispêndio para a Administração Pública Municipal. 

 

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 
 

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

Art. 27. O critério de técnica e preço para o julgamento de propostas com maior 

vantajosidade à Administração Pública será aplicado levando em consideração os 

§§ 3.º e 4.º do art. 88 da Lei Federal n.º 14.133/2021.  

§ 1.º – A ficha cadastral de qualquer entidade comercial será confeccionada por 

categoria de atividade, e terá validade para efeito de comprovação de capacidade 

técnico-operacional.  

§ 2.º - Uma vez sendo expedida a ficha cadastral na Prefeitura Municipal de 

Canoinhas, somente serão aceitas novas experiências para efeito de pontuação no 

julgamento do critério técnica, se antes da data marcada para a abertura da 

sessão inaugural da licitação, a interessada comparecer para atualizar o 

cadastro.  

§ 3.º - Também serão aceitos acervos cadastrados em órgãos classistas de 

determinado ramo comercial.  

§ 4.º - O atestado avulso, mesmo sendo emitido por entidade com personalidade 

jurídica pública ou privada, não será aceito para fins de julgamento de técnica no 

município de Canoinhas. 

Art. 28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-
benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

 
Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 
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couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da 

Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos 

que venham a substituí-los. 

Art. 29. O desempate entre propostas comerciais numa licitação em Canoinhas 

obedecerá aos critérios definidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

Todavia, para efeito do critério definido no inciso III do citado art. 60, a equidade 

entre homens e mulheres se dá na proporção de 1 (um) para 0,5 (meio) em favor 

destas, sucessivamente. 

Art. 30. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

 

Art. 31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada 

presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 

dos sistemas. 

Parágrafo único: Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar 
de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 
prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 
como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado. 

Parágrafo único: O Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação 

poderão, em qualquer caso, realizar diligência para confirmar tais informações. 

Art. 33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das 

sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021 bem como nos incisos III e IV do caput do art.87 da Lei nº 8.666, 
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de 21 de junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, de prescrição 

técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

Art. 34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a 

substituí-la. 

Art. 35. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

 

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

 

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na 

elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor 

direito subjetivo à contratação. 

 

Art. 36. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

 

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

 

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

 

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

 
 
Art. 37. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade 

dos preços registrados. 
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Art. 38. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo no caso de prorrogação. 

 

Art. 39. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

 

Art. 40. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata: 

 

I - por razão de interesse público devidamente comprovado e justificado; 

 

II - a pedido do fornecedor; 

III - descumprir as condições da ata de registro de preços;  

IV - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

V - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; ou,  

VI - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

III, IV e VI do caput será formalizado por despacho fundamentado. 
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Art. 41. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

 

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 
interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento, observando-se o disposto no 

parágrafo único do art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

 

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

 

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

 

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

 

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a 

cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

Art. 42. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 
Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-

lo. 

Art. 43. Os órgãos e entidades do Município deverão utilizar o sistema de registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em 

regulamento, previsto no art. 87 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem 

prejuízo de que seja observado, no que couber, o disposto na Instrução Normativa 

nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

ou outra que vier a substituí-la. 

 
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 
serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 
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autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

Art. 44. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

 

Art. 45. A possibilidade de subcontratação, sendo o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta ou, se o caso, no 

contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual 

máximo permitido para subcontratação.  

 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação.  

 

§ 2º No caso da contratação direta, por inexigibilidade, de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou 

empresas de notória especialização, é vedada a subcontratação de empresas ou a 

atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a 

inexigibilidade.  

 

§ 3º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico operacional, foi exigida a apresentação de atestados com o 
objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes.  

 

§ 4º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 
fabricação própria não deve ser considerada subcontratação; 

 
Art. 46. O objeto do contrato será recebido:  
 

I - em se tratando de obras e serviços:  
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a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução, com recebimento pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico; 

 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 
superior a 90 (noventa) dias, com recebimento por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove 

o atendimento das exigências contratuais;  

 

II - em se tratando de compras:  

 

a) provisoriamente, de forma sumária, com recebimento pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais;  

 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado, com recebimento por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento 

das exigências contratuais;  

 

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta ou, se o caso, o contrato ou 

instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo 

ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação 

preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não 

apresentem riscos consideráveis à Administração;  

 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021; 

 

Art. 47. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo 

Secretário Municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da 

respectiva entidade, no caso da Administração Municipal Indireta; 
 

Art. 48. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 
responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 
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monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

 

Parágrafo único. Ficam convalidados os regulamentos existentes da Controladoria 
do Município, tão somente quanto a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 49. É de responsabilidade do Administrador Público a análise acerca das 

disposições ou exigências técnicas contidas no Edital e no Contrato pertinentes à 

contratação, bem como dos respectivos termos de referência e projetos, não 

cabendo ao órgão de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise 

de tais elementos. 

 

Art. 50. Sem prejuízo da necessidade de publicação no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021: 

 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 

publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, sem prejuízo de 

sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações 

do Tribunal de Contas; 

 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade 

dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da 

Transparência do Município e no Diário Oficial do Município, sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal 

de Contas; 
 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do 

art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as 

funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 

couber, nos termos deste Decreto; 
 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 
transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
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V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 

modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 

desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou 

demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 
 

§ 1º O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 

divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021. 

 

§ 2º O Município disponibilizará a versão física dos documentos em suas 

repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao 

fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo 

de sua reprodução gráfica; 

 

§ 3º Qualquer eliminação de qualquer documento referente licitação deverá 

proceder-se de consulta junto ao Tribunal de Contas e processo administrativo 

interno, efetuando-se obrigatoriamente cópia de segurança digital e armazenada 

em nuvem, do que for eliminado. 

 

Art. 51. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

Art. 52. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os 
empregados da contratada; 

 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 
específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

 
III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

contratadas; 
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IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 

 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 

de concessão de diárias e passagens; 

 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

 

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

 

Art. 53. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem 

de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública. 

 

Art. 54. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 
por escritura pública lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se 

enquadrem na situação prevista na parte final do art. 108 do Código Civil, sendo 

que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial. 

 

 
Art. 55. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Controle Interno, 

ambos com autorização expressa e formal do Chefe do Executivo, poderão editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 
adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 
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Art. 56. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

 

Art. 57. Com fundamento no art. 187 da Lei n° 14.133/2021, em casos omissos, 

poderão ser aplicados os regulamentos editados pela União, no que for cabível. 
 

Art. 58. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 59º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Canoinhas/SC, 26 de maio de 2022.  

 
 

 
WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA 

Prefeito em exercício 

 

 

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamento, em 26/05/2022. 

 

 

 

DIEGO RAFAEL ALVES 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 
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 Circular 1- 10.980/2022

De: Marco B. - SMAFO - DC

Para: setores (0)0 setores

Data: 01/06/2022 às 15:53:53

 

Boa tarde.

Informamos que, a despeito do conteúdo inadvertidamente enviado na presente Circular, no momento não há
possibilidade de utilização da Lei 14.133/2021 para aquisiçãovia Compra Direta, devido a motivos alheios ao Setor de
Compras (necessidade de nomeação de agentes de contratação, adequação do sistema e-Publica e ao Portal
Nacional de Contratações Públicas, criação de instrução normativa, diretrizes para a realização de ETPs, dentre
outros fatores que extrapolam a alçada deste setor).

Destarte, todas as solicitações para aquisição via Compra Direta devem obedecer a legislação vigente (Lei 8.666/93
e suas alterações) e considerar o limite atual de R$ 17.600,00 por CNPJ e por complemento. Informamos, também,
que no momento não há previsão para aplicabilidade da Lei 14.133/2021 para Compra Direta, sendo a mesma
utilizada somente em ocasiões pontuais pelo Setor de Licitações. 

Informamos, ainda, que qualquer alteração quanto a viabilidade de utilização da Lei 14.133 para Compra Direta será
comunicada via Circular pelo Setor de Compras.

Atenciosamente,

_

Marco Aurélio de Brum 

Agente Administrativo

Setor de Compras
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  Memorando 11- 11.566/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL 

Data: 13/06/2022 às 09:52:43

 

Visando responder o questionamento formulado ao Despacho n°9, entende-se cabivel o disposto na circular
mencionada ao Despacho n° 10.

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 13/06/2022 09:52:56 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A688-DC51-04B8-8A78 
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  Memorando (Nota interna 13/06/2022 11:33) 11.566/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 13/06/2022 às 11:33:16

 

Retificado o numero da dispensa.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

dispensa_aquisicao_medicamento.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Kátia Oliskowski Munhoz Pi... 13/06/2022 16:04:22 1Doc KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA CPF 03...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 00D3-A2D0-A3FB-EFDD 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREFEITURA DE CANOINHAS-SC 

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2022 
 
 

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas-SC, na Rua Felipe Schmidt nº 10, 
centro, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizado Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos 
termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e 
demais legislação aplicável. 
 
 
Data da sessão: 20/06/2022  
 
Link:  https://www.gov.br/compras/pt-br 
 
Horário de início da fase de lances: 08h00min. 
 
Encerramento fase de lances: 15h00min.  
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por 
dispensa de licitação de para a aquisição do medicamento Zuclopentixol 200mg/ml (clopixol). 
1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela e descritivo do subitem 1.2.1 constante 
abaixo. 
 
 
 
Item Descrição Unidade Quantidade 
1 Zuclopentixol 200mg/ml  Ampola 4 

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica 
integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de 
Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e 
operacionalização. 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 
2.2.1.  Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 
2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações: 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 
necessários; 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em 
decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 1Doc:          129/147



 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista. 
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 
2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 
2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e  
2.2.5. Sociedades cooperativas. 
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
 
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua 
proposta inicial, na forma deste item. 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura do procedimento. 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a 
Contratada. 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços; 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com este documento, assumindo o proponente o compromisso de executar 
os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou 
modificá-la; 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 
3.9.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
3.9.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
3.9.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 
anexos; 
3.9.4. Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo 
como firmes e verdadeiras; 1Doc:          130/147



 

3.9.5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 
3.9.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
 
4. FASE DE LANCES 
 
4.1. Na data e hora estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já 
previsto neste aviso. 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação 
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo 
tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro no sistema. 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 
encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 
classificação. 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 
similar. 
 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 
contratação. 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá 
haver a negociação de condições mais vantajosas. 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de 
classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 
sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento 
da dispensa eletrônica. 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 
complementares, adequada ao último lance. 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
5.5.1. Contiver vícios insanáveis; 
5.5.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 
5.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
5.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
5.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 
desde que insanável. 1Doc:          131/147



 

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
5.6.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
5.6.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
5.8. Erros no preenchimento da planilha, quando exigida em aviso de dispensa de licitação, não 
constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado 
o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  
 
6. HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor 
mais bem classificado da fase de lances. 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação  1Doc:          132/147



 

6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 
respectiva documentação atualizada. 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de 
inabilitação. 
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado  
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e  
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será 
suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso 
de Contratação Direta. 
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação  
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 
 
7. CONTRATAÇÃO 
 
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 
7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 04 (quatro) dias, a contar da data de seu recebimento. 
7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento 
equivalente poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 
aceita pela Administração. 
7.4. As condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso deverão ser mantidas pelo 
fornecedor durante a vigência do contrato. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas deste projeto básico e os termos de sua proposta; 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 1Doc:          133/147



 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço ou fornecimento do produto, no 
prazo e condições estabelecidas neste projeto básico; 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no projeto básico e sua proposta 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 
9.1.1. 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); 
9.1.2. 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; 
9.1.3. Fica definido que a empresa fornecedora dos produtos deverá disponibilizar número de telefone 
ou endereço eletrônico para que o município de Canoinhas possa fazer contato como meio de 
comunicação em horário comercial dos dias úteis. 
9.1.4. A contratada deve também definir uma pessoa responsável/contato para atender o Município de 
Canoinhas. 
9.2. Executar os serviços conforme condições, prazos propostos e demais especificações previstas em 
contrato/autorização de fornecimento. 
9.3. Informar ao Município de Canoinhas qualquer ocorrência que possa vir a afetar, direta ou 
indiretamente, a regularidade do que foi contratado. 
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
9.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, e de qualificação exigidas para a contratação. 
9.6. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, os documentos relativos à sua 
regularidade fiscal. 
9.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados ou produtos entregues em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
10. SANÇÕES 
 
10.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no 
art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
10.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
10.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
10.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
10.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
10.1.7.  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
10.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 
10.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
10.1.10.  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
10.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.1.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar 
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b) Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 
8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12, 
bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
10.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
– PNCP, no site www.pmc.sc.gov.br, na aba licitações e encaminhado automaticamente aos 
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 
eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 
11.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 
fracassado), a Administração poderá: 
11.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 
11.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 
atendidas às condições de habilitação exigidas. 
11.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento. 
11.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 
habilitação, conforme o caso. 
11.3. As providências dos subitens 11.2.1 e 11.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 
11.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo 
prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente 
competente da Administração na respectiva notificação. 
11.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 
11.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário. 
11.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances 
observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 
documentação relativa ao procedimento. 
11.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que 
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
11.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
11.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo de contratação. 
11.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 
11.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
11.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 
11.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
11.13.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 
11.13.3  ANEXO III – Termo de referência. 
 
 
 
Canoinhas/SC, 13 de junho de 2022. 

 
 

 
 
 
 

 
 _____________________________ 
 Kátia Oliskowski Munhoz Pires Batista 
 Secretária de Saúde 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
1 Habilitação jurídica: 
 
1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
País; 
1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
2 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
3 Qualificação Econômico-Financeira: 
 
3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 
3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 
4 Qualificação Técnica 
 
4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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ANEXO II 

MINUTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 

Prefeitura Municipal de Canoinhas 
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC 

 

CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700 

https://www.pmc.sc.gov.br 

 
Usuário: xxxxxxxxxxx 

Chave de Autenticação Digital 

1111-1111-111 

Página 

1 / 1 
 

 
 

Número: xx/202x 
Emissão: xx/xx/202x 

 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Órgão Orçam.: 111111 - XXXXXXXXXXXXXX Despesa: 11 - 1.1.11.11.11 - XXXXXXX 

Un. Orçam.: 1111 - XXXXXXXXXXXX Elemento: 11 - XXXXXXXXXX 

Função: 11 - XXXXXXXX  Detalhamento: 1 – XXXXXXXXXX 

Subfunção: 111 - XXXXXXXXXXXXXXX Fonte de recurso: 11111 - XXXXXXXXXXXX 

Programa: 1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ação: 1.11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Licitação: xx/2022 Modalidade: Dispensa Eleltrônica Finalidade: xxxxxxxxx 

Pré-empenho: xxxx/2022 Empenho: xxxx/2022 
 

Fornecedor: 11111 - xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome Fantasia: xxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Banco: 

Tipo de entrega: xxxxxxx 

CPF/CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

CEP: xx.xxx-xxx 

Cidade: xxxxxxxx - xx 

Fone: (xx) xxxx-xxxx 

Agência: C/C: 

Prazo de entrega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Local de entrega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pagamento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados: 

Item Quantidade Unidade de medida Material/Serviço 

Descrição 

Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

x xxxxxxxx  xxxxxxxxxx 1111 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx,xxxxx x.xxx,xx 

Complemento do item: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Marca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

Valor desta autorização: R$ 
x.xxx,xx 

Nota: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA". 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Autorização de Fornecimento 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Fundamentação da contratação:  
 
Estudo Técnico Preliminar - Justifica-se a dispensa da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo 
de Referência, nos termos do Art. 8º, incisos I e V, do DECRETO Nº. 135/2022, que regulamenta a lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no município de 
Canoinhas/SC e dá outras providências. 
 
Justificativa do Pedido: O presente pedido tem por objetivo atender o paciente, com o medicamento 
ZUCLOPENTIXOL, de acordo com critérios estabelecidos no “PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PELAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO POR 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO” aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, uma vez que, trata-
se de PACIENTE PORTADORA DE DEFICIENCIA INTELECTUAL. 
 
Justificativa do Quantitativo: O quantitativo solicitado tem como objetivo atender a paciente por dois 
meses, 4 ampolas. 
 
Objeto:  
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por 
dispensa de licitação de para a aquisição do medicamento Zuclopentixol 200mg/ml (clopixol). 
1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela e descritivo do subitem 1.2.1 constante abaixo. 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 
1 Zuclopentixol 200mg/ml  Ampola 4 

 
 
Critérios de medição e pagamento: O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento do 
produto com a nota fiscal correspondente, sendo seu quantitativo conferido pelo agente que receber o 
produto. 
 
Forma e critérios de seleção do fornecedor: A forma de seleção será por meio de dispensa eletrônica 
de licitação e o critério será o de menor preço. 
 
Adequação orçamentária:  
 
3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.60 - Ações de Média e Alta Complexidade 
175 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
23850 - Rec. Produção MAC - SUS União  
3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
301 - Atenção Básica 
8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.57 - Ações de Atenção Básica 
159 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
23804 - Transf. SUS União - PMAQ  
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Local de entrega: Os itens adquiridos deverão ser entregues na Farmácia Campo da Água Verde, situada 
na AV dos Expedicionários, 1100, no prazo de 48 horas. 
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  Memorando 12- 11.566/2022

De: Karine K. - FARM POLI

Para: SMS 

Data: 20/06/2022 às 12:33:26

Setores (CC):

SMS, SMAFO - DL

 

Bom dia!

Teria alguma previsão de fornecimento desta injeção? A responsável pela paciente está questionando, pois a próxima aplicação
seria agora dia 24.

Att.

_

Farmacêutica Karine KohlCRF/SC10821
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  Memorando 13- 11.566/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMS  - A/C Kátia B.

Data: 20/06/2022 às 15:59:37

 

Prezada Secretária, o processo de dispensa eletrônica ocorreu hoje, sendo o melhor lance R$ 139,00 unitário.
Portanto, mostra-se vantajosa a contratação com a Farmácia Trevisani. Caso esteja de acordo, o presente pedido
será encaminhado para o setor de compras emitir a autorização de fornecimento.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

ata_dispensa_eletronica_2_.pdf

1Doc:          142/147



Dispensa eletrônica 3/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

Objeto: Dispensa eletrônica de licitação para aquisição do medicamento Zuclopentisol 200MG/ML (Clopixol).

Zuclopentixol Princípio Ativo: Sal Decanoato , Dosagem: 200 MG/ML, Apresentação: Injetável

Ampola 1 ML

4

Fracassado e Homologado

Não informado

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 1

42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R$ 139,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: LUNDBECK

Modelo/versão: CLOPIXOL DEPOT 200MG

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Zuclopentixol Princípio Ativo: Sal Decanoato , Dosagem: 200 MG/ML, Apresentação:
Injetável

Lances do item 1

Nenhum lance foi registrado para o item 1.

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:

O item 1 está encerrado.

20/06/2022 15:00:02

Enviado pelo sistema para o participante 42.529.374/0001-49:

Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA, CNPJ 42.529.374/0001-49, você
foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Prezados, temos como valor referência orçado pela
secretaria requisitante R$ 79,00. A empresa consegue cobrir este valor?.

20/06/2022 15:25:40

Enviado pelo participante 42.529.374/0001-49:

Boa tarde... não conseguimos entregar no valor de R$ 79,00

20/06/2022 15:26:39

Enviado pelo sistema para o participante 42.529.374/0001-49:

O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA, CNPJ 42.529.374/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.

20/06/2022 15:29:26

Item 1 - Zuclopentixol

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 13/06/2022 16:44:41 até 20/06/2022 07:59:59

Emergencial: Não

Período para envio de lances: 20/06/2022 08:00:00 até 20/06/2022 15:00:00

1 de 220/06/2022 15:54
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Dispensa eletrônica 3/2022Uasg 988073

Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 20/06/2022 15:00:02

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 20/06/2022 15:00:02

Convocação negociação - Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
INTRAMED LTDA, CNPJ 42.529.374/0001-49 convocado para negociação de valor.

20/06/2022 15:25:40

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA, CNPJ
42.529.374/0001-49 encerrada automaticamente.

20/06/2022 15:29:26

Desclassificação - Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED
LTDA, CNPJ 42.529.374/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
139,0000. Motivo: A empresa não consegue ofertar o produto no valor estipulado pela
secretaria requisitante..

20/06/2022 15:29:26

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 20/06/2022 15:29:26

Revogação - Licitação fracassada.. 20/06/2022 15:53:12

Cancelamento revogação - Processo fracassado.. 20/06/2022 15:54:04

Homologação - Item homologado. 20/06/2022 15:54:16

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:

O item 1 foi revogado pelo comprador. Motivo: Licitação fracassada..

20/06/2022 15:53:12

Enviado pelo sistema:

O item 1 teve a revogação cancelada pelo comprador. Motivo: Processo fracassado..

20/06/2022 15:54:04

Eventos da dispensa 3/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 20/06/2022 08:00:03

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 20/06/2022 15:07:11

Mensagens do chat da dispensa 3/2022

Enviado pelo sistema:

A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 15:00.
Mantenham-se conectados.

20/06/2022 08:00:03

Enviado pelo sistema:

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

20/06/2022 15:07:11

Enviado pelo sistema:

Prezados, temos como valor referência orçado pela secretaria requisitante R$ 79,00. A empresa consegue cobrir este
valor?

20/06/2022 15:09:59

Enviado pelo sistema:

Grato pela manifestação e participação. O processo poderá ser acessado na íntegra, assim que encerrado, por meio
do site www.pmc.sc.gov.br

20/06/2022 15:28:49

2 de 220/06/2022 15:54
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  Memorando 14- 11.566/2022

De: Kátia B. - SMS

Para: SMAFO - DC 

Data: 20/06/2022 às 16:26:14

 

Autorizado recursos assistência farmacêutica.

Att

_

Kátia Oliskowski 

Enfermeira COREN 145380

Secretária de Saúde
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  Memorando 15- 11.566/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: FARM POLI  - A/C Camila P.

Data: 20/06/2022 às 16:47:01

 

Boa tarde,

Comunicamos que segue anexa a Autorização de Fornecimento nº 1698 de 2022. Solicitamos que seja realizada a
conferência final referente a aquisição dos itens, quantidades, valor, descrição, endereço de entrega, etc., conforme
solicitado e se todas as informações estiverem corretas, que seja enviado ao fornecedor para realização da entrega. 

Atenciosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

AF_N_1698_2022.pdf

1Doc:          146/147



Autorização de Fornecimento

Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Usuário: Daniela Cristina da
Chave de Autenticação Digital

1750-1929-994
Página

1 / 1https://www.pmc.sc.gov.br
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

saude@pmc.sc.gov.br

1698/2022Número:
Emissão: 20/06/2022

Objeto: AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTO,  DESTINADO  A  MEDICAÇÃO  DA  PACIENTE  KETLIN  CASTILHO,  CONFORME  PRESCRIÇÃO  MÉDICA  E
SOLICITADO  NO  MEMORANDO  Nº  11566  DE  2022.

Órgão Orçam.: 17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesa: 457 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Un. Orçam.: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição

Função: 10 - Saúde Detalhamento: 2 - medicamentos

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Fonte de recurso: 63809 - SUS União - Farmácia Básica - Superávit

Programa: 8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES

Ação: 2.55 - Ações de Assistência Farmacêutica

DL03/2022Licitação: Modalidade: Dispensa por Justificativa Finalidade: Aquisição de Bens

1815/2022 Empenho: 4014/2022Pré-empenho:

12529 - FARMACIA TREVISANI LTDAFornecedor:

Nome Fantasia:

Canoinhas - SCCidade:

Fone: (47) 3622-2608

89.460-052CEP:

Agência: 3031 - 66830 - 3C/C:

CPF/CNPJ: 39.777.398/0001-02

Banco: Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

E-mail: SANDROTREVI@HOTMAIL.COM

Endereço: R MAJOR VIEIRA, 392 - CENTRO

Tipo de entrega: Única

Prazo de entrega: Produto a ser entregue em até 48 horas após recebimento da Autorização de Fornecimento.

Local de entrega:  Os itens adquiridos deverão ser entregues na Farmácia Campo da Água Verde, situada na AV dos Expedicionários, 1100, no prazo de 48
horas.

Pagamento: Pagamento em até 30 dias após entrega do produto e recebimento da nota fiscal.

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:
Item Quantidade Unidade de medida Material/Serviço

Descrição
Valor unitário (R$) Valor total (R$)

1 4,00000 318,4479,6100068854 - ZUCLOPENTIXOL 200MG/ML.AMPOLA
Complemento do item: O quantitativo solicitado tem como objetivo atender a paciente por dois meses, 4 ampolas. Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: Os itens adquiridos deverão ser

entregues na Farmácia Campo da Água Verde, situada na AV dos Expedicionários, 1100, no prazo de 48 horas.

R$ 318,44Valor desta autorização:
Nota: NOTA: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA".

Daniela Cristina da Silva
Setor de Compras

Marco Aurélio de Brum
Setor de Compras

1Doc:          147/147


