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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03.2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 09.2021 
 
 

SESSÃO DE ABERTURA: 28.09.2021 
LOCAL: Portal da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br ou 
https://bllcompras.com/Home/Login  
E-MAIL: licitacao@cis-amfri.sc.gov.br 

 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI, consórcio 
público com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ 
sob o n° 07.510.376/0001-95, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, n° 1655, sala 01, Bairro São Vicente, no 
município de Itajaí/SC, CEP 88309-421, neste ato representado por seu Diretor Administrativo, Sr. Célio José 
Bernardino, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO’’, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação do objeto indicado neste 
Edital, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – internet, na data, horário e local abaixo 
indicados, em obediência ao disposto na Lei n° 10.520, de 17/07/2002, nos Decretos Federais n° 3.555/00, n° 
10.024/19; e, subsidiariamente, às Leis Federais n° 8.078/90 (CDC), n° 9.784/99 e suas alterações, Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, além das demais 
legislações complementares, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
A sessão pública será realizada no Portal da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, no dia 28.09.2021, às 09:00h, 
e será conduzida pelo PREGOEIRO com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 02/2021, 
de 23/02/2021. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 

 
Informações, consultas e encaminhamentos sobre este EDITAL deverão ser endereçadas à: 
 
COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES 
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 – Itajaí/SC 
Tel.: (47) 3404-8000 
Pregoeiro: Rodrigo Giacomo Guesser 
E-mail: licitacao@cis-amfri.sc.gov.br 
 
 
1 OBJETO 
1.1. O presente pregão tem como objeto a contratação de Sistema Informatizado de Gestão de Consórcios 
Intermunicipais de Saúde, via web, sem limitação de usuários, conforme especificações constantes do ANEXO 
I (Termo de Referência), para uso do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-
AMFRI e dos seus municípios consorciados, quais sejam, Municípios de Balneário Camboriú, Balneário 
Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 
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ITEM DESCRITIVO UNIDADE QNT. TOTAL 

 
 

1 

Sistema Informatizado de Gestão de Consórcios Intermunicipais de 
Saúde, via web, sem limitação de usuários, incluindo locação, 
manutenção legal e corretiva de todos os módulos e suporte técnico. 

 
Serv./Mês 

 

 
12 

 
2 

Serviços técnicos especializados de: Implantação dos sistemas, 
configuração, parametrização, customização; Conversão dos dados 
existentes; Capacitação dos usuários. 

 
Serviços 

 
1 

3 Hora Técnica para serviços especiais Serv./Horas 50 

 
1.2.  Os quantitativos apresentados na tabela do subitem 1.1 não representam o número de usuários do 
sistema. A licença deve permitir o uso para usuários ilimitados. 
1.3. Os quantitativos apresentados no item 3 da tabela trata-se de mera estimativa, podendo ser realizada 
em número inferior ou superior, conforme a necessidade e desde que autorizada pelo CIS-AMFRI. 
 
2 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelos colaboradores do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante do Portal da Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL. 
2.3. O início da sessão de disputa de lances será às 09:01h do dia 28.09.2021. A análise das propostas 
poderá ser dividida por grupo de lotes, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, e a 
disputa de lances poderá se estender também aos dias subsequentes se necessário. 
2.4. Todas as referências de tempo constantes deste Edital e durante a Sessão Pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
2.5.  A LICITANTE, ao participar do presente certame, declara ter ciência do dever de conduzir os seus 
negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, 
mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/2013, e de estender a todos os seus dirigentes, empregados, 
contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes estabelecidas 
na legislação indicada.  
2.6.  O CIS-AMFRI não tolerará qualquer ato que infrinja ou possa infringir as Normas Anticorrupção, 
cabendo as LICITANTES, em caráter irrevogável e irretratável:  
2.6.1.  Abster-se de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os 
princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme 
definidos no artigo 5°, da Lei Federal n° 12.846/2013.  
2.6.2. Tomar conhecimento das Normas Anticorrupção, especialmente a Lei Federal n° 12.846/2013, e o 
Decreto Federal n° 8.420/2015, e divulgá-las a seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, 
contratados, representantes e terceiros. 
 
3 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório poderão ser realizados por qualquer 
pessoa, inclusive LICITANTE, e deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis à data da abertura da 
sessão pública. 
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, formalmente, por meio do e- 
mail licitacao@cis-amfri.sc.gov.br, devendo os interessados realizar sua identificação junto ao pedido e 
disponibilizar as informações para contato (endereço, telefone e e- mail). 
3.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio do endereço de e-mail 
informado quando do pedido de esclarecimento, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
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3.4. Qualquer pessoa, inclusive LICITANTE, poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias 
úteis antes da data designada para a realização da Sessão Pública, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a 
impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do seu recebimento.  
3.5. O interessado deverá apresentar o instrumento de Impugnação dirigido ao Pregoeiro, por meio do e-
mail: licitacao@cis-amfri.sc.gov.br, observado o prazo previsto no item 3.4 deste Edital, não sendo 
admitidas/conhecidas impugnações encaminhadas por fac-símile.  
3.6. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento/impugnações apresentados fora dos prazos 
estabelecidos nos itens 3.1 e 3.4, respectivamente, assim como não serão conhecidas as impugnações que 
não observarem a forma prescrita no item 3.5. 
3.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações aderem a este Edital tal como se dele 
fizessem parte, vinculando os interessados e as LICITANTES. 
3.8. A não impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir, 
na esfera administrativa, as regras do certame. 
3.9.  Acolhida a impugnação, o PREGOEIRO deverá divulgar em aviso a ser publicado no D.O.M/SC as 
alterações promovidas neste Edital, devendo ser reiniciada a contagem do prazo inicialmente estabelecido para 
a abertura da sessão, salvo se tais modificações não importarem, inquestionavelmente, na alteração das regras 
para a apresentação dos documentos e informações exigidas nesta LICITAÇÃO, nos termos do artigo 21, § 4º, 
da Lei federal nº 8.666/93. 
 
4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no país, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos, bem como legislação 
aplicável.  
4.2. Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrarem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
4.2.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
4.2.2. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração direta de um 
dos entes consorciados motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n° 8.666/93; 
4.2.3. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo; 
4.2.4. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
4.2.5. As hipóteses previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações; 
4.2.6. Estejam em situação fiscal irregular perante o RGPS/INSS e/ou FGTS; 
4.2.7.    Estejam em situação fiscal irregular perante a União, Estado e Município; 
4.2.8.    Estejam em situação irregular perante a Justiça do Trabalho; 
4.2.9. Encontrem-se inadimplentes em relação às penalidades pecuniárias que lhes tenham sido impostas 
pelo CIS-AMFRI ou qualquer um dos Municípios Consorciados, em Processo Administrativo do qual não caiba 
mais recurso. 
4.3. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar n° 123/2006, os representantes de 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão comprovar sua condição através da apresentação de 
certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida 
pela Junta Comercial da sede da LICITANTE, de acordo com a Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, bem 
como declaração constante no ANEXO III, que deverá ser entregue juntamente com a documentação. 
4.4. A falsidade de declaração prestada no item 4.3, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 
outras figuras penais e das sanções previstas no item 19 e subitens deste Edital. 
4.5. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecidos. 
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4.6. Caberá a LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.7. A participação da LICITANTE neste certame implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e 
obrigará o proponente vencedor a execução dos serviços nas quantidades, locais e prazos definidos, sob pena 
de aplicação de multa diária pelo inadimplemento da obrigação assumida. 
4.8.       O proponente vencedor/contratado é o único responsável pela execução dos serviços contratados, 
sendo vedada a transferência da obrigação à terceiros.  
 
5 DO CREDENCIAMENTO 
5.1.  A LICITANTE deverá estar credenciada, de forma direta ou através de empresas associadas à BLL, 
até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no EDITAL para o recebimento das propostas. 
5.2.  O cadastramento da LICITANTE deverá ser requerido nos termos do ANEXO VIII –Regulamento 
operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Carta de Credenciamento, firmada por quem tenha poderes de administração e representação, 
consistente em instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado 
junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo ANEXO IX. 

b) Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo constante do ANEXO IV 
deste EDITAL, assinado por quem de direito. 

5.3.  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
ANEXO III para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado 
no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime 
de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate, conforme artigos 44 e 45 da LC 123/2006. 
5.4. Para comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, a LICITANTE DEVERÁ 
apresentar: 

a) Declaração conforme modelo constante neste EDITAL, no ANEXO III assinado por quem de direito;  
b) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da LICITANTE, 

comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão 
não superior a 90 (noventa) dias; ou 

c) Apresentar outro documento válido que comprove o enquadramento da empresa como ME ou EPP. 
5.5.  Não será enquadrada como ME ou EPP a LICITANTE que apresentar comprovação de enquadramento 
após a fase de credenciamento. 
 
6 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BLL 
6.1.  As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear mediante instrumento de 
mandato previsto no subitem 5.2., com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 
e operações no portal da BLL. 
6.2.  A participação da LICITANTE no PREGÃO ELETRÔNICO se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas 
no EDITAL. 
6.3.  O acesso do operador ao PREGÃO ELETRÔNICO, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome da LICITANTE, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa.                                                                                            
6.4.  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL. 
6.5.  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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6.6.  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
6.7.  A participação se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecido.  
6.8.  Caberá à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 
6.9.  A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 
terceiros. 
6.10.  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da BLL 
ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
6.11.  O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da LICITANTE vencedora do certame, 
que pagará à BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido sobre o valor 
contratual ajustado, nos termos do ANEXO VIII – Regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do 
Brasil, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação. 
 
7 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1. As LICITANTES encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto e preço, conforme modelo 
constante no ANEXO II, contendo as seguintes informações: 
a) o nome do proponente, endereço, razão social, o número do CNPJ, número de telefone, fax e e-mail; 
b) declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre objeto 
licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas; 
c) o prazo de validade da proposta de preços, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da abertura da sessão pública, estendendo-se pelos 12 (doze) meses da vigência contratual. 
d) o preço do objeto, discriminados em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) casas decimais para 
os centavos; 
f) a discriminação do prazo de implantação do objeto, incluindo todas as configurações e treinamentos 
necessários, o qual deverá ocorrer dentro de até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato. 
g) especificação/detalhamento completo do serviço oferecido, de acordo com as características 
apresentadas na Proposta, contendo informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, 
totalmente e estritamente conforme descrito no item 1.1, deste Edital e o Termo de Referência – ANEXO I. 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
7.3. A LICITANTE deverá observar as datas e os horários limites previstos para o acolhimento das 
propostas, conforme consta no preâmbulo, atentando também para a data e horário para início da disputa no 
sítio eletrônico www.bll.org.br. 

7.4. As propostas das LICITANTES poderão ser substituídas e excluídas até a data e horário da abertura 
da sessão pública do Pregão Eletrônico.  
7.4.1. Após o prazo previsto para recebimento das propostas, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração 
das mesmas. 

http://www.bll.org.br/
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7.4.2.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 
7.4.3.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da LICITANTE melhor classificada somente 
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 
7.5.  A simples apresentação de proposta implica total concordância com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
7.6      Todos os preços globais não poderão ultrapassar a Estimativa de Preços conforme ANEXO I – Termo 
de Referência do Edital. O item da proposta que ultrapassar o valor estimado será desclassificado. 
7.7  Não serão aceitas propostas que contenham descrição DO OBJETO do tipo “conforme descrito no 
edital”, ou em desacordo com o objeto licitado. 
7.8. Fica vedada a identificação da LICITANTE em qualquer campo da proposta, tal como timbres, 
abreviações (relacionadas a empresa), carimbos, telefones, nomes, etc. O descumprimento do mesmo 
acarretará na desclassificação prévia da LICITANTE. 
7.9. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial 
de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu 
enquadramento nesta condição, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, para fazer valer o direito de 
prioridade no desempate previsto nos artigos 44 e 45 da referida lei. 
 
8 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
8.1. Carta de apresentação da proposta, conforme o modelo constante do ANEXO II, preferencialmente em 
papel timbrado da empresa, indicando em algarismos e por extenso, de forma clara e visível, devendo referir-
se ao mês da data limite para apresentação da proposta, constando o VALOR GLOBAL, que não poderá 
ultrapassar o valor orçado pelo CIS-AMFRI, composto de: 
8.1.1. Preço unitário do item. 
8.1.2. Preço global dos serviços. 
8.2. Orçamento detalhado indicando os serviços a fornecer, constantes do ANEXO I, com seus respectivos 
preços unitários propostos, que deverão ser grafados em algarismo e por extenso, tudo na forma de 
apresentação constante do ANEXO II. 
8.3. Da LICITANTE vencedora será solicitado a entrega em 2 (duas) vias das composições dos preços 
unitários, quando do recebimento da Ordem de Serviço, em conformidade com o modelo do ANEXO II. 
8.4. Na composição dos preços unitários devem estar incluídos todos os custos necessários à execução dos 
serviços.  
8.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a LICITANTE durante a LICITAÇÃO 
e, em caso de contratação, durante todo o CONTRATO. 
8.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade da LICITANTE, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 
da sessão pública. 
8.8.  A LICITANTE deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência. 
8.9. As LICITANTES devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas, inclusive o subitem 8.14 
deste Edital; 
8.9.1. O descumprimento das regras supramencionadas pelo CIS-AMFRI e/ou por parte dos contratados pode 
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 
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CONTRATADA ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do CONTRATO. 
8.10. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento, será da exclusiva e total 
responsabilidade da LICITANTE, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou 
para menos. 
8.11. Somente será aceita cotação em moeda nacional do Brasil – reais (R$). 
8.12. A proposta deverá, obrigatoriamente, contemplar 100% (cem por cento) dos serviços constantes do 
Edital. 
8.13. Sob as penas legais, não caberá desistência da proposta, salvo por motivos impeditivos e imprevisíveis 
que ocorrerem até à ocasião da apresentação da proposta, decorrente de fato superveniente ou excepcional, 
devidamente justificado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da ocorrência do imprevisto e aceito 
pelo CIS-AMFRI. 
8.14. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta LICITAÇÃO ou baseados nas das 
demais LICITANTES. 
8.15. Não será aceita proposta com valor excessivo ou inexequível, incompatível com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo por razões que os justifiquem, a qual será 
aferida a partir da demonstração da exequibilidade pela LICITANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da 
solicitação do PREGOEIRO ou da autoridade superior. 
8.15.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, as 
propostas que consignarem preços superiores aos preços máximos definidos para esta LICITAÇÃO, de acordo 
com o ANEXO I – Termo de Referência. 
8.15.2. Deverá ser atendido também, para os preços globais propostos, o disposto no § 1º do Art. 48 da Lei n. 
º 8.666, com a redação dada pela Lei n. º 9.648, de 27 de maio de 1988. Isto é, os preços globais não poderão 
ser inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das 
propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou valor orçado pela 
administração. 
 
9 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
9.1. A partir do horário previsto neste Edital e no sistema operacional do certame – 09:00h do dia 
28.09.2021 – terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações exigidas no TERMO DE REFERÊNCIA. 
9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a LICITANTE. 
9.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
9.4. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 
situação semelhante. 
9.5. Durante a Sessão Pública a comunicação entre o Pregoeiro e as LICITANTES ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
9.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
9.7. Iniciada a etapa competitiva, as LICITANTES deverão encaminhar LANCES exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
9.8. As LICITANTES poderão oferecer LANCES sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no EDITAL. 
9.9. A LICITANTE poderá oferecer lances intermediários, ou seja, lances iguais ou superiores ao menor já 
ofertado, porém inferiores ao último lance dado pela própria LICITANTE. 
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9.9.1. A LICITANTE somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo 
sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta. 
9.10. Se o Pregoeiro entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro 
de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 
9.11. A etapa competitiva deste Pregão Eletrônico observará as regras do modo disputa ABERTO, no qual a 
etapa de LANCES terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
9.12. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata subitem 9.11 será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
9.13. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem 9.11 e no 9.12, a sessão 
pública será encerrada automaticamente. 
9.14. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível aos LICITANTES, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
9.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
9.16. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos artigos 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido 
no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver LICITANTE que atenda à primeira hipótese. 
9.16.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
9.16.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 
9.16.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
9.16.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais LICITANTES microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
9.16.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9.16.6. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento.  
9.16.7. A ordem de apresentação pelos LICITANTES é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
9.16.8. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
a) No país; 
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b) Por empresas brasileiras;  
c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
9.17. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  
9.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta a LICITANTE que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
9.19. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
LICITANTES. 
9.20. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
9.21. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
9.22. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o 
Pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas 
propostas, escoimados as causas referidas no ato inabilitatório ou desclassificatório. 
9.23. O Pregoeiro solicitará a LICITANTE melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 
9.24. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação da LICITANTE, 
observado o disposto neste Edital. 
9.25. Os documentos de habilitação da empresa vencedora (item 10 deste Edital), deverão ser 
encaminhados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data final da sessão pública virtual, 
juntamente com a proposta de preços corrigida conforme seu último lance, para o seguinte endereço: 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI (REF: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021), endereço: Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, sala 01, no bairro São 
Vicente, CEP 88309-421, no Município de Itajaí – SC. 
9.25.1. Exceto as certidões obtidas via internet, os demais documentos somente poderão ser apresentados no 
original, podendo ser a cópia autenticada pelo servidor, ou em processo de cópias autenticadas por cartório 
competente. 
9.26. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em 
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do 
Brasil por tradutor juramentado. 
9.27. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido 
acarretará na desclassificação da empresa, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a 
proposta ou o lance subsequente, ou cancelar os itens que foram vencidos pela empresa que deixou de 
encaminhar a documentação dentro do prazo estabelecido. 
9.28. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se o fornecedor não atender as exigências 
de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e 
a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 
para que seja obtido preço melhor. 
9.29. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e valor estimado para a contratação. 
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9.30. A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, permanecendo este prazo 
em caso de omissão. 
9.31. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos ou 
estando eles já decididos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço global. 
 
10 DA HABILITAÇÃO 
10.1.  A LICITANTE detentora da proposta classificada em primeiro lugar terá sua documentação de 
habilitação verificada. 
10.2. Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:  

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Código Civil), 

alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, 
bem como a última alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 

c) Caso a LICITANTE seja representada por procurador, deverá apresentar procuração ou documento 
equivalente, com firma reconhecida do Outorgante; além de cópia do RG - Registro Geral e CPF/MF – 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do Outorgado; 

d) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo constante no 
ANEXO IV; 

e) Para comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, a LICITANTE deverá apresentar: 
e.1) Declaração conforme modelo constante neste EDITAL, no ANEXO III assinado por quem de direito;  
e.2) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da LICITANTE, 
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias; ou 
e.3). Apresentar outro documento válido que comprove o enquadramento da empresa como ME ou 
EPP. 

f) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Receita Federal e/ou Procuradoria da Fazenda Nacional competente; 

g) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual da sede da empresa; 

h) Certidão Negativa de Tributos para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal da 
sede da empresa; 

i) Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
CEF); 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
k) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

Distribuidor da sede da empresa LICITANTE (matriz/filial); 
ATENÇÃO: A presente certidão somente é válida desde que apresentada juntamente com a certidão 
de registro cadastrados no sistema do Tribunal de Justiça competente. No caso das empresas que 
tenham sede ou domicílio principal em município do Estado de Santa Catarina, a certidão deve ser 
emitida tanto pelo sistema Eproc quanto no sistema SAJ, ambos de primeiro grau, disponíveis nos 
endereços https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e https://certeproc1g.tjsc.jus.br/. 

l) Declaração assinada por representante legal da proponente, conforme modelo constante do ANEXO 
V, de que: 
- Não foi declarada inidônea e nem está suspensa do direito de licitar por nenhum órgão federal, 
estadual ou municipal; 
- Concorda com os termos do Edital e dará pleno cumprimento ao Contrato Administrativo, caso 
sagre-se vencedora de itens/lotes do certame; 
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 
emprega menor de dezesseis anos; 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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m) Declaração sobre a origem da tecnologia, conforme modelo constante no ANEXO X; 
n) Apresentação de 1 (um) ou mais Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido (s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, para comprovação de que a LICITANTE forneceu ou vem fornecendo 
objeto semelhante ao licitado, constando, no mínimo, licença de uso de software, implantação, 
manutenção e treinamento de pessoal, sob pena de desclassificação do certame.  

o) Dados cadastrais do fornecedor, conforme modelo ANEXO VI; 
p) Proposta de preços, conforme modelo ANEXO II. 

10.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos 
referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada eventual restrição, esta poderá ser sanada no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, na forma do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 
123/06. 
10.3.1 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, facultando ao CIS-AMFRI 
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 
10.4. Todos os documentos exigidos no item 10, deverão estar com prazo de validade em vigor na data 
prevista para a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico. 

a) As certidões que não contêm prazo de validade expresso e que não possam ser consultadas 
eletronicamente durante a sessão, serão consideradas válidas pelo período de 90 (noventa) dias 
de sua emissão, para os fins deste Pregão Eletrônico. 

b) Independentemente do prazo de validade indicado na certidão, todas as certidões que possam ser 
consultadas eletronicamente, terão sua validade condicionada à verificação de autenticidade pelo 
Pregoeiro e será considerada para fins de HABILITAÇÃO a informação obtida nos veículos oficiais, 
no momento da sessão (ou da análise dos documentos de habilitação). 

10.5.  A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pelo próprio Pregoeiro, 
se os dados existirem em outro documento. 
10.6. Não será habilitada a empresa que: 

a) Faltar com a entrega de algum documento exigido neste EDITAL. 
b) Esteja sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
c) Por qualquer razão, esteja declarada inidônea com a Administração Pública, direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do 
Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou. 

d) Esteja punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com o CIS-AMFRI. 
e) Esteja punida com a sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei nº 

10.520/02 com algum dos Municípios integrantes do CIS-AMFRI. 
f) Não apresente condições jurídicas e fiscais, econômico-financeira ou técnicas, exigidas na 

presente LICITAÇÃO. 
g) Que tenha faltado com alguma condição legal ou editalícia. 

10.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 
da LICITANTE com número do CNPJ-MF e endereço respectivo, observando que: 

a) Se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
b) Se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

unicamente emitidos em nome da matriz, na forma da lei; 
c) Se a LICITANTE for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados 

em nome da matriz e da filial, simultaneamente: 
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 
10.8. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser, preferencialmente, apresentados conforme 
a sequência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se preferir, deverão ser 
apresentados por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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10.9.  Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte 
integrante deste processo licitatório. 
10.10. Os documentos originais ou cópias autenticadas anexadas ao sistema da BLL deverão ser 
posteriormente encaminhados para arquivo da via física, em até 05 (cinco) dias úteis, para o endereço 
do CIS-AMFRI. 
10.11.  Quando se tratar de cópia de documento obtido pela internet, este não precisa ser autenticado, uma 
vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro. 
10.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
10.13. Será inabilitada a LICITANTE que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
10.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada 
vencedora. 
10.15.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a LICITANTE será convocada a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema eletrônico ou e-mail, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
10.15.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 
chat pela LICITANTE, antes de findo o prazo. 
10.16.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
11 DOS RECURSOS 
11.1. Ao final da Sessão Pública, declarado o vencedor ou fracassado o lote, as LICITANTES terão até 15 
(quinze) minutos para manifestar sua intenção de recorrer, imediata e motivadamente, isto é, indicando contra 
qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
11.1.1. A falta de manifestação imediata da intenção de recorrer das LICITANTES importará decadência do 
direito de recurso. 
11.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
11.2. Admitido o recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de suas razões, através 
do sistema eletrônico. As LICITANTES interessados ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
11.3. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da intenção do 
LICITANTE durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões 
pelos demais LICITANTES, serão realizados exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico. 
11.3.1. Não será admitido que as Razões do Recurso ou Contrarrazões sejam apresentadas por intermédio de 
fac-símile ou via e-mail. 
11.3.2. Não serão conhecidos os Recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pela LICITANTE. 
11.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pela LICITANTE. 
11.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.7. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo 
para apresentação de contrarrazões. 
11.8. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico www.bll.org.br e no sítio eletrônico do CIS-AMFRI 
(http://cis-amfri.sc.gov.br), bem como comunicada via e-mail aos LICITANTES. 
11.9. O objeto da LICITAÇÃO será adjudicado à LICITANTE declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

http://www.bll.org.br/
http://cis-amfri.sc.gov.br/
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11.10. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
11.11. As demais LICITANTES serão classificadas neste processo, em ordem decrescente de preço proposto 
e poderão ser convocadas, nos casos previstos em lei. 
 
12.  DA PROVA DE CONCEITO 
12.1.  Após a declaração da LICITANTE vencedora e antes do encaminhamento para adjudicação, será 
realizada Prova de Conceito – POC, que consiste na avaliação das informações da proposta declarada 
vencedora no presente certame licitatório. 
12.2.  A Prova de Conceito - POC deverá ser executada em data e hora marcada pelo CIS-AMFRI, conforme 
ANEXO XI – Prova de Conceito, no (s) sistema (s) da proponente e nas dependências indicadas pelo Consórcio 
deste certame, e será conduzida por Comissão de Avaliação nomeada pelo CIS-AMFRI. 
12.3.  A validação das informações constantes da proposta dar-se-á por meio da demonstração prática da 
execução de todos os itens relacionados no ANEXO I – Termo de Referência. 
12.4.  A proponente não comparecendo em dia e hora previamente agendados para a realização da 
apresentação na Sessão Pública da Prova de Conceito – POC será automaticamente reprovada pela Comissão 
de Avaliação do CIS-AMFRI. 
12.5. A solução ofertada pela LICITANTE vencedora deverá atender, no mínimo, 90% (noventa por cento) 
dos requisitos dispostos no ANEXO I – Termo de Referência, sob pena de desclassificação, sendo chamado o 
segundo colocado para o mesmo procedimento de avaliação e sucessivamente até que um dos classificados 
atenda as exigências editalícias. 
12.5.1. Os itens não atendidos, até o limite permitido de 10% (dez por cento) não prejudicam a proponente e 
deverão ser objeto de correção e/ou implementação, cujo prazo para atendimento será aquele definido pelo 
Consórcio, mediante análise da necessidade e complexidade dos itens. O não atendimento no prazo estipulado, 
implicará na aplicação das sanções previstas no Edital por inadimplemento ou atraso no cumprimento das 
obrigações contratuais.  
12.6.  A proponente que for reprovada na Prova de Conceito – POC será desclassificada e não terá direito a 
qualquer indenização. 
12.7.  Para fins de avaliação, será observado se o sistema possui a funcionalidade descrita no item 
apreciado, tendo como respostas apenas duas alternativas: sim (atende) e não (não atende). 
12.7.1. Os itens “parcialmente” atendidos serão computados como atendido para fins de cômputo geral, mas 
deverá ser objeto de correção e/ou implementação pela proponente, cujo prazo para atendimento será aquele 
definido pelo Consórcio, mediante análise da necessidade e complexidade dos itens. O não atendimento no 
prazo estipulado, implicará na aplicação das sanções previstas no Edital por inadimplemento ou atraso no 
cumprimento das obrigações contratuais. 
12.8. A proponente será responsável pelo banco de dados de teste para a devida demonstração do sistema. 
12.9.  Ao final da Prova de Conceito – POC, a Comissão de Avaliação do CIS-AMFRI registrará em Ata o 
resultado e publicará no sitio oficial para conhecimento de todos os interessados. As demais proponentes serão 
intimadas para fins de retomada da sessão, podendo ao final da sessão manifestar intenção de impetrar 
recursos no prazo legal. 
12.10. Para o bom andamento dos trabalhos de avaliação, bem como resguardo de direitos do particular 
quanto à propriedade intelectual protegida por Lei, só será permitida a participação de, no máximo, um 
representante das demais proponentes, sendo-lhe vedado a manifestação e o uso ou porte de quaisquer 
equipamentos eletrônicos (smartphone, câmera, notebook, gravador, entre outros) e de registros audiovisuais, 
resguardado o direito de tomar apontamentos por escrito que deverão ser cedidos para cópia, caso solicitado 
pelo CIS-AMFRI ou empresa em avaliação. 
 
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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13.1. Decididos os recursos porventura interpostos, sendo a LICITANTE vencedora aprovada na Prova de 
Conceito, e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o 
objeto ao vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
14 DA GARANTIA 
14.1. A garantia dos serviços prestados será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, sem qualquer custo para o 
CIS-AMFRI, contados a partir do recebimento e aceite final da implantação do sistema. 
14.2.   A LICITANTE vencedora se compromete a corrigir problemas técnicos que venham a ser constatados 
durante a vigência contratual, sem a implicação de quaisquer custos adicionais, e em prazo não superior a 5 
(cinco) dias úteis, contados da notificação realizada pelo CIS-AMFRI acerca de falhas ocorridas 
 
15.  DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
15.1.  A LICITANTE classificada em primeiro lugar será convocada a firmar Contrato Administrativo, no prazo 
de até 3 (três) dias úteis, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada 
e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração do Consórcio, devendo a proponente manter-
se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal, reapresentando os documentos que 
eventualmente tenham vencido desde sua habilitação. 
15.2.  O contrato será celebrado acompanhando o exercício fiscal, podendo ser prorrogado, a critério do CIS-
AMFRI, por até 48 (quarenta e oito) meses, conforme inciso IV do artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 
15.3. A LICITANTE que, convocada a assinar o Contrato Administrativo, deixar de fazê-lo no prazo fixado, 
terá seu contrato cancelado, aplicando-se lhe a sanção prevista no item 19.3 deste Edital. 
15.4.  Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu contrato cancelado, não assinar, não aceitar ou 
não retirar sua via do contrato, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação. 
 
16 DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
16.1.  Os preços não serão reajustados durante os primeiros 12 (doze) meses da vigência contratual, sendo 
a atualização permitida, no caso de prorrogação, nos índices e condições estabelecidas na Minuta do Contrato 
– ANEXO VII. 
 
17. DA DOTAÇÃO 
17.1. A despesa decorrente da contratação correrá a conta da seguinte dotação orçamentária do CIS-AMFRI: 
  
Órgão: 02 – Consórcio Intermunicipal Saúde da Foz do Rio Itajaí 
Projeto/Atividade: 2001 – Manutenção das atividades do CIS-AMFRI 
Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 
 
18 PAGAMENTO 
18.1.  O pagamento do objeto do presente contrato será realizado pelo CIS-AMFRI em favor do fornecedor, 
mediante depósito bancário em sua conta corrente, indicada nos Dados Cadastrais do Fornecedor (ANEXO 
VI), ou através de boleto bancário. 
18.2. Os pagamentos do serviço de implantação, conversão e treinamento serão realizados até o 5° (quinto) 
dia útil após concluído o processo de conversão, implantação e treinamento. 
18.2.1.  Caso o processo de implantação, conversão e treinamento ultrapasse 30 (trinta) dias, será prorrogado, 
por igual número de dias, o prazo para o pagamento descrito no subitem 18.2. 
18.3. O valor da primeira mensalidade será pago após decorridos 30 (trinta) dias do processo de implantação, 
conversão e treinamento, e assim, sucessivamente vencerão, a cada 30 (trinta) dias as demais mensalidades. 
18.4.  O pagamento das horas técnicas acaso prestadas em determinado mês, desde que autorizadas pelo 
CIS-AMFRI, será realizado na mesma data do pagamento das mensalidades. 
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18.4.1.  Para pagamento das horas técnicas é imprescindível que haja acordo prévio quanto à realização das 
mesmas e que a LICITANTE vencedora apresente detalhamento dos serviços realizados. 
18.5.  Durante a vigência contratual, poderão ser acrescidas tantos usuários que se fizerem necessários, sem 
incidência de custo de implantação, treinamento e configuração de equipamentos. 
18.6.  Ressalva-se que deverá ser encaminhada a Nota Fiscal referente ao serviço prestado, acompanhada 
de todos os documentos comprobatórios da regularidade fiscal do fornecedor, conforme artigo 29 da Lei n° 
8.666/93, pelo menos 10 (dez) dias antes do vencimento, os quais deverão estar válidos na data do pagamento. 
18.7. O não encaminhamento dos documentos mencionados ou a existência de quaisquer irregularidades 
fiscais obsta o pagamento a ser realizado, até que a pendência seja regularizada. 
18.8.  No caso da retenção de pagamentos pelo não envio dos documentos mencionados no subitem 18.6 
ou, ainda, em razão da constatação de irregularidade fiscal da Contratada, uma vez regularizada a situação, o 
pagamento será realizado dentro de até 15 (quinze) dias do envio dos documentos válidos, sem quaisquer 
acréscimos ou atualizações. 
18.9.  Vencendo qualquer dos pagamentos em dia em que não haja expediente no CIS-AMFRI, o pagamento 
será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao do vencimento. 
18.10.  Ocorrendo erro na apresentação das faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para 
retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova fatura 
devidamente retificada, dentro de até 15 (quinze) dias do envio do documento retificado sem quaisquer 
acréscimos ou atualizações. 
18.11.  É expressamente vedado ao fornecedor realizar a cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 
bancária ou de terceiros. 
18.7. Como condição para o recebimento de cada parcela, a LICITANTE vencedora deverá manter durante 
todo o período de vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
19 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES 
19.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da convocação, feita através do 
endereço eletrônico informado nos documentos para a habilitação, caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções e penalidades previstas no presente Edital. 
19.2. Conforme previsão expressa no caput do artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do 
contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste as hipóteses 
elencadas no art. 78, incisos I a XVIII do mesmo diploma legal. 
19.3. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados ficam sujeitos à 
aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo 
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, quais sejam: 
19.3.1. Advertência por escrito; 
19.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CIS-AMFRI, bem 
como com qualquer um dos Municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
19.3.3. Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o contratado sujeito a multa de 0,5% 
(meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, a ser calculado desde o 6° (sexto) 
dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias, suspendendo-se a contagem 
do prazo de inadimplência a partir do requerimento de prorrogação formulada pelo contratado; 
19.3.4. Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa 
de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 
19.3.5. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo para execução do serviço estabelecido no contrato, este poderá 
ser rescindido e aplicada a multa de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato inadimplido; 
19.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CIS-AMFRI incluir 
as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 
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19.4. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações da 
LICITANTE vencedora: 
19.4.1. Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência; 
19.4.2. Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de execução; 
19.4.3. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao CIS-AMFRI; 
19.5. A multa moratória prevista no item 19.3.3 do Edital é inacumulável com as multas sancionatórias 
previstas no Edital, se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em fatos diversos, poderão 
ser cumuladas. 
19.6. O fornecedor ao qual já houver sido cominada a penalidade descrita no item 19.3.4 deste Edital por 3 
(três) vezes, poderá ser obstado de participar no próximo pregão para contratação do mesmo objeto a ser 
realizado pelo CIS-AMFRI. 
19.7. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, a LICITANTE que convocada dentro do prazo de validade 
da sua proposta não firmar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 
exigida para a licitação, que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa 
ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o CIS-AMFRI, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
19.8. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica (e-mail), enviada ao 
endereço eletrônico informado pela LICITANTE no documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por 
correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa jurídica. 
19.9. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso ao Diretor Executivo do CIS-AMFRI, no 
prazo de 10 (dez) dias. 
19.10. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta 
reais), facultando-se ao CIS-AMFRI exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total 
superar a este limite. 
19.11. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CIS-AMFRI, dentro de, no 
máximo, 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado. 
 
20 OBRIGAÇÕES DO PREGOEIRO 
20.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, e terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
20.1.1. Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio; 
20.1.2. Responder às questões formuladas pelas LICITANTES, relativas ao certame; 
20.1.3. Abrir as propostas de preços; 
20.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas; 
20.1.5. Desclassificar propostas, indicando os motivos; 
20.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
20.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
20.1.8. Declarar o vencedor; 
20.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos relativos ao certame; 
20.1.10. Elaborar a ata da sessão; 
20.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
20.1.12. Encaminhar o processo à autoridade superior para instaurar processo administrativo para apuração 
de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 
21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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21.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 
21.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
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. 
21.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 
21.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada 
necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado 
e desde que observado o limite da legislação trabalhista. 
21.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 
21.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, 
em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. 

 
22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
22.1. Firmar o Contrato Administrativo no prazo de 3 (três) dias úteis contados da convocação para realização 
do ato, sob pena de aplicação do artigo 81 da Lei n° 8.666/93. 
22.2. Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
22.3. Fornecer o objeto no prazo de até 30 (trinta) dias da celebração do contrato. 
22.4. Comunicar por escrito ao CIS-AMFRI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que 
impossibilite o cumprimento das obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários. 
22.5. Manter durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a prestação do objeto. 
22.6. Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor. 
22.7.  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do objeto. 
22.8. Prestar suporte integral durante a implantação do sistema, bem como suporte aos usuários licenciados 
durante toda a vigência contratual. 
22.9.  Orientar aos usuários do sistema acerca das práticas mais eficientes relacionadas ao objeto a ser 
contratado. 
22.10. Encaminhar a Nota Fiscal/Boleto bancário referente ao serviço prestado, acompanhada de todos os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal do fornecedor, pelo menos 10 (dez) dias antes do 
vencimento, os quais deverão estar válidos na data do pagamento. 
22.11.  Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar em razão de ação ou omissão dolosa 
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações estabelecidas neste Edital 
ou legais a que estiver sujeito. 
22.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 
aos danos sofridos. 
22.13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 
22.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
22.15. Guardar sigilo sobre todos os dados e/ou informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato. 



 

 

18 

22.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
23 DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. Nenhuma indenização será devida as LICITANTES pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Edital. 
23.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto que a 
contagem será em dias úteis. 
23.3. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do CIS-AMFRI. 
23.4. O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
23.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
23.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
23.7. As LICITANTES intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no modo 
e prazo determinados pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
23.8. As normas constantes deste Edital e que regem esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
23.9. A participação da LICITANTE neste certame implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e 
no fiel cumprimento das condições estabelecidas, sob pena de aplicação das penalidades ressalvadas neste 
Instrumento Convocatório. 
23.10. A detecção pelo CIS-AMFRI, a qualquer tempo durante a utilização dos serviços adquiridos através da 
presente licitação, de vícios de qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal 
n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
23.11. Cabe as LICITANTES acompanhar as publicações referentes ao presente certame, as quais serão 
veiculadas através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br), 
www.bll.org.br e no sítio eletrônico do CIS-AMFRI (http://cis-amfri.sc.gov.br).  
23.12. O CIS-AMFRI poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
23.13. Será possível a sub-rogação de direitos e obrigações do Contratado, nos casos de fusão, cisão ou 
incorporação, conforme artigo 78, inciso VI da Lei n° 8.666/93. 
23.14. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro até a adjudicação do processo 
licitatório. A partir desta fase, situações não previstas ou ocorridas após homologação, serão resolvidas pela 
Diretoria Administrativa do CIS-AMFRI, com base na legislação aplicável. 
23.15. O CIS-AMFRI não se responsabilizará pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital obtidos ou 
conhecidos de forma ou em local diverso do especificado neste instrumento. 
23.16.  Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 
Comarca de Itajaí (SC). 
 
24 ANEXOS 
24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://cis-amfri.sc.gov.br/
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24.1.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
24.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial; 
24.1.3. ANEXO III – Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 
24.1.4. ANEXO IV –Declaração de habilitação e atendimento às condições do Edital; 
2.41.5. ANEXO V - Declaração de idoneidade, concordância com os termos do Edital e cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal; 
24.1.6. ANEXO VI – Dados Cadastrais do Fornecedor; 
24.1.7. ANEXO VII –  Minuta do Contrato Administrativo; 
24.1.8. ANEXO VIII - Regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil; 
24.1.9 ANEXO IX - Modelo de carta de credenciamento; 
24.1.10. ANEXO X – Declaração sobre a origem da tecnologia; 
24.1.11 ANEXO XI – Prova de Conceito – POC. 
 
Itajaí – Santa Catarina, 10 de setembro de 2021. 
 
 
 

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO 
Diretor Administrativo CIS-AMFRI 


