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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP – PREGÃO CISNORDESTE 

 

Ação: Realizar análise técnica farmacêutica referente ao pregão de medicamentos 
do CISNORDESTE. 

Responsabilidade: A Câmara técnica do CISNORDESTE deve organizar profissionais 
farmacêuticos para a análise do pregão. A gestão do CISNORDESTE em acordo com a 
Câmara técnica deve definir período de início e fim da análise. 

Execução: Farmacêutico e responsáveis pela organização do CISNORDESTE. 

Frequência: Conforme demanda solicitada pela gestora do consórcio. 

DEFINIÇÕES 
 

Pregão: Modalidade de licitação do tipo menor preço, para aquisição de bens e de 
serviços, onde a disputa é feita por propostas e lances sucessivos, em sessão pública, 
presencial ou eletrônica; 

CISNORDESTE: Consórcio Intermunicipal do Nordeste de Santa Catarina 
AFE: Autorização de Funcionamento; Autorização de Funcionamento (AFE) é o ato de 

competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, 
instituições e órgãos, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos 
constantes da RDC n° 16 / 2014. 

AE: Autorização de Funcionamento Especial.  Autorização Especial (AE): ato de 
competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autoriza o exercício de 
atividades que envolvem insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a 
controle especial, bem como o cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas 
a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos 
específicos, constantes desta Resolução; 

Registro ANVISA: Registro Nacional do Medicamentos e que permite a circulação do 
mesmo no país; 

Alvará Sanitário: Documento expedido pela Vigilância Sanitária Municipal a todos os 
estabelecimentos do seu município que estão dentro dos padrões sanitários, em 
condições de prestar serviços à população, sem colocar em risco a saúde do consumidor; 

Descritivo do item pelo fornecedor: informações descritivas do produto informadas 
pelo fornecedor e que devem ser equivalentes ao descritivo do edital; 

DOU: Diário Oficial da União. 

Materiais necessários 
 
- Pasta/envelope do fornecedor (documentos enviados pelo fornecedor) 
- Descritivos de itens do Edital 
- Check-List  
- Check-List para Análise Técnica 
- Relatório de Vencedores - retirado da plataforma do pregão 
 

PROCEDIMENTOS: 
 
1) Abrir o envelope do fornecedor.  

 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29184
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2) Preencher o cabeçalho do Check-List de apoio para Análise Técnica, com a empresa, 
o estado e o número do Pregão 

 
Análise de documentos do Fornecedor.  
 
3) Verificar se os documentos citados abaixo, referentes ao fornecedor estão em 

conformidade 
 
a)  Alvará Sanitário/Licença Sanitária: Municipal ou estadual para atividade, é um 

documento de renovação anual (item K check-list CISNORDESTE).  
b)  AFE e/ou AE: avaliar a autorização que deverá ser para medicamentos e/ou 

medicamentos especiais. Esta licença é vitalícia a partir de 2014, conforme a Lei 
13.043/14. Atentar para licenças anteriores ao ano de 2014 e caso ocorra, solicitar 
o documento renovado (itens L e M check-list CISNORESTE);  
 

4) Realizar o registro no Check-List para Análise Técnica.  
Marcando um “x” nos campos: OK (se o documento apresentado estiver em conformidade 
com o edital), reprovado (se o documento apresentado não estiver em conformidade com 
o edital) ou NA (não se aplica). 

 
Caso os documentos do fornecedor não estejam em conformidade, o mesmo deverá ser 
desclassificado, e não será necessário analisar os itens. 

 
 
Análise de Itens do Fornecedor 
 
5) Verificar se os documentos citados abaixo, referentes aos itens estão em conformidade 

e preencher o Check-List de apoio para Análise Técnica.   
 

i) Na coluna Registro Anvisa e apresentação: colocar o número do registro 
Anvisa do produto com 13 dígitos e a apresentação do medicamento 

ii) Na coluna Descritivo: Preencher se o descritivo apresentado na proposta e 
referente ao Registro condiz com o descritivo do edital  

iii) Registro ANVISA: Verificar se o registro geral está na validade e se o registro 
específico está ATIVO. (item N check-list CISNORDESTE). Para 
medicamentos isentos de registro a empresa deverá apresentar a documentos 
que comprovem a isenção. 
Caso o Certificado de Registro do Produto estiver vencido, será aceito o 

Protocolo de Renovação do Registro, datado de 180 dias antecedentes ao 

vencimento. Serão aceitos apenas os protocolos até 12 meses contados da data 

de vencimento de registro junto a ANVISA. 

iv) Na Coluna Valor (proposta<Cmed): Anotar o valor do medicamento 
apresentado na proposta e na tabela CMED, e assinalar o campo Sim, se a 
proposta do fornecedor estiver abaixo da tabela CMED, ou Não, se a proposta 
do fornecedor estiver acima da tabela CMED. 
A tabela CMED encontra-se disponibilizada em: 
http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos. Deve-se selecionar a Tabela PMGV, 
cujo título é: “Preços máximos de medicamentos por princípio ativo, para 
compras públicas”.  
A análise deverá ser realizada através do valor unitário do medicamento na 
coluna PF e no ICMS referente ao Estado de SC (17%). 

http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos
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Para medicamentos com nome comercial deve-se procurar pelo nome 
comercial. Para medicamentos com a denominação genérica deve-se procurar 
pelo nome genérico e o laboratório fabricante. 
Quando o medicamento tiver apenas valor na coluna ICMS 0% PMGV, este 
valor que deverá ser utilizado como referência. 
Quando o medicamento não possui registro na tabela CMED, será utilizada 
para classificação o valor do edital (Última linha linha do Chek – list) 

v) Na Coluna Classificado na análise técnica: assinalar se o item foi 
classificado ou não.  

vi) Na Coluna Motivo: Preencher com o motivo da desclassificação do item  
vii)  Na coluna Rubrica: o responsável pela análise técnica do item deve rubricar. 
viii) Campos: Responsável pela análise Técnica (Nome/CRF)/                                                                                                                                           

Município/Data: O profissional deve preencher/carimbar e assinar. 
 

6) Registro da Análise dos Itens no Chech List Geral 
a) Registrar nos itens N, O, P e valor CMED OK se todos os itens forem classificados. 

Assinar e carimbar. 
 

7) Ao finalizar a análise fixar com um clips do lado de fora do envelope os documentos: 
Check list e o Chech List de apoio para Análise Técnica. Os demais documentos devem 
ser guardados dentro do envelope. 
 
Obs 1. Em caso de dúvida da aprovação do item, consultar os farmacêuticos que está 
realizando a análise em conjunto. Em caso de permanência da dúvida, esta deverá ser 
sanada no grupo do Whats app d Camara técnica de Assistência Farmacêutica do 
CISNORDESTE. 
Obs 2. As reanálises, quando houverem, devem seguir os passos elencados nos itens 
de 1 a 7 deste Procedimento Operacional Padrão, e serem registradas no verso da 
folha, ou em uma folha em anexo. 
 
Obs 3. Foi acordado que será utilizado o valor CEMED de SC. 
  

ANEXOS 
1. Anexo 1 – itens dispensados de Registro na Anvisa 
2. Anexo 2 – Check-List de apoio para Análise Técnica 
3. Anexo 3 – Check-List Geral 

Elaborado por: Janaina Duarte Baumer  
Colaboração: Roberta C. G. da Silva e Janaína H. Rizzatti 

Data: 27/07/2018 

Revisado por: Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica 
CISNORDESTE 

Última revisão: 
27/08/2019 
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Anexo 1 
Produtos isentos de registro -  A completar 

 

Produto Legislação 

Carbonato de cálcio, associado com 
vitamina d3, 1250 mg (equivalente a 

500 mg de cálcio) + 400 ui 

suplemento vitamínico e mineral - rdc 
27 2010 

Extrato medicinal, extrato seco de 
folhas de espinheira-santa, maytenus 

ilicifolia, 380 mg 

produtos tradicionais fitoterápicos de 
registro simplificado, registro anvisa 

de 9 dígitos. 

Fosfato de sódio, enema, fosfato 
monobásico 16% + fosfato dibásico 

6% 

medicamento isento de registro - 
notificação simplificada rdc 199/2006 

Hidróxido de alumínio, 61,5 mg/ml, 
suspensão oral 

medicamento isento de registro - rdc 
199/2006 

Oleo mineral, isento de registro - rdc 199/2006 

Sulfato ferroso, 25mg/ml de ferro II, 
solução oral-gotas 

suplemento mineral - rdc 199/2006 

Sulfato ferroso, 40mg de ferro II suplemento mineral - rdc 199/2006 

Óleo mineral  

 
Podem existir outros produtos no pregão que não estão listados neste anexo. 
 

Produtos com orientações diferenciadas para o fornecimento 
 

- Retinol, associada com colecalciferol, 50.000 ui + 10.000 ui/ml, solução oral – 
gotas: não deve possuir restrição de uso quanto a idade. 
 
- Cloreto de sódio, 0,9 %, solução nasal: não deve possuir restrição de uso quanto a 
idade. 
 
- Omeprazol, 20 mg: deve ser fornecido em embalagem primária de, no máxima, 30 
cápsulas. 
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Empresa:                                                                                                                                              Estado:                                                       Pregão: 

Alvará sanitário (Item k) AFE (Item L e M) AE Obs: 

(     ) OK             (   ) Reprovado (     ) OK  (    ) Reprovado  (   ) NA (     ) OK  (    ) Reprovado  (   ) NA  

    

  Resultado das análise dos itens por critério. Classificado?  

Item: Número do Registro e Apresentação: Descritivo/ 
Apresentação 

Registro válido 

(Item N) 

Valor 
(proposta<Cmed) 

Classificado na 
análise Técnica  

Motivo Rúbrica  

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

  
 
 

(     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (     ) Sim  (   ) Não (   )  Sim  (   ) Não   

 

 

 

Responsável pela análise Técnica (Nome/CRF):                                                                                                                                         Município:                                           Data: 

 

Responsável pela Reanálise Técnica (Nome/CRF):                                                                                                                                     Município:                                           Data: 

(Realizar a reanálise no verso da folha ou anexar folha de reanálise) 



   

Anexo 3 - Check-list Pregão Eletrônico nº 004/2019 

FORNECEDOR:   

   
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Código Civil), a 

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;  No 
caso de consórcio de empresas, além do ato constitutivo das empresas consorciadas, documentos 
referidos no art. 33 da Lei nº 8.666/93 

  

b) caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, 
com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de 
Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgado. 

  

c)  Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (ANEXO III). 
c.1) Sendo a licitante a ser habilitada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com 
problemas nahabilitação, fazer constar tal ressalva,comprovando a regularização da restrição, nos 
termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. 

  

d) a)   a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar a seguinte documentação: 

  

  d.1) comprovante de opção pelo Simples Nacional, obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal - http:www.receita.fazenda.gov.br/;   

  d.2)  declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/06, conforme 
modelo (ANEXO V). 

  

  d.3) os documentos relacionados nos subitens d.1 e d.2 poderão ser substituídos pela Certidão 
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC n° 103, publicado no 
D.O.U. do dia 22/05/2007. 

  

e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
  

f) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

  

g) prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante 

  

h) prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante 

  

i) 
prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de 
Regularidadedo FGTS - CRF);   

j) 
 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), nos termos da Lei 
Federal nº 12.440/2011.   



   

k) 

cópia da Licença Sanitária Estadual ou Municipal, para a atividade desenvolvida pela empresa:  
produção, importação, armazenamento, distribuição ou comercialização de medicamentos (art. 5º da 
Portaria Ministerial nº 2814,  de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial nº 3716, de 08 
de outubro de 1998).   

l) 

cópia da Autorização de Funcionamento da empresa ou da respectiva publicação no Diário Oficial da 
União, no caso de cotação de medicamentos sujeitos ao controle especial (art. 2º da Portaria nº 344, de 
12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde).   

m) 

as distribuidoras de medicamentos deverão atender ao contido no art. 23, §§ 7º e 8º da Lei nº 9.782/99.  
Caso a renovação da autorização de funcionamento e/ou autorização de funcionamento especial ainda 
não tenha sido publicada pela ANVISA, será aceita cópia do protocolo de renovação, juntamente com 
autorização do funcionamento publicada no Diário Oficial da União do ano anterior   

n) Certificado de Registro de Produto de cada medicamento, que poderá ser emitido via internet, no site 
da ANVISA, dentro do prazo de validade   

o) No caso da empresa detentora da marca terceirizar a produção do produto cotado para outra empresa, 
a licitante deverá apresentar o contrato de terceirização, contendo os produtos a serem terceirizados 

  

p) 

Caso o Certificado de Registro do Produto estiver vencido, deve o licitante anexar o Protocolo de 
Renovação do Registro, datado de 180 (cento e oitenta) dias antecedentes ao vencimento. Serão aceitos 
apenas os protocolos até 12 (doze) meses contados da data de vencimento de registro junto a ANVISA, 
sob pena de desclassificação do item. 

  

q) 
) Para os medicamentos isentos de registros através de RDC, será obrigatório o envio da bula do 
mesmo, contendo a composição para que possa ser verificado se o mesmo atende ao descritivo do 
produto solicitado neste Edital.   

r) 
Dados cadastrais do fornecedor, conforme modelo do Anexo VIII. 

  

  Proposta conforme Anexo   

  
Valores de acordo com a tabela CMED   

   

Responsável pela análise técnica:  

   

Responsável pela análise dos demais documentos: 

 

 


