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INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 14/12/2021 ÀS 12H00  

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 30/12/2021 ÀS 09H00 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 30/12/2021 ÀS 09H01. 

E será conduzido pelo Pregoeiro Leonardo Guedes Souza Correia, com auxílio da equipe de apoio.  

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

LOCAL: www.licitanet.com.br 

EDITAL DE LICITAÇÃO          PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 118/2021 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

A Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas/MG, órgão central do Poder Executivo 

Municipal, através do Departamento de Licitação, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará o procedimento licitatório nº 187/2021, Pregão Eletrônico nº 

118/2021, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM” que se regerá pelas disposições da lei 

federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 109/2020, com 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme 

ainda pelo estabelecido no presente edital e seus anexos: 

 

1 – DO CADASTRO DAS PROPOSTAS E DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

1.1- O cadastro da proposta e abertura da sessão pública do pregão será de acordo com o 

local, data e horários seguintes: 

 

 

 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

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

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da LICITANET – LICITAÇÕES ELETRÔNICAS. 

 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Conceição das Alagoas, 

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

transferidos para a página eletrônica da LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 

(www.licitanet.com.br).  

 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital 

para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1- A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 

ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, COM AMPARO LEGAL NA LEI MUNICIPAL 2.363/2011 E DECRETO 

MUNICIPAL 046-A/2011, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 

ENTREGA DE REQUISIÇÃO. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES 

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação qualquer empresa do ramo objeto deste certame, 

que satisfaça as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 

documentação
1
. 

 

3.2- O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 

diretamente no site da LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, até o horário fixado no 

edital para inscrição e cadastramento. 

 

3.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 

diretamente no site da LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, até o horário fixado no 

edital para inscrição e cadastramento. 

 

3.4. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas 

condições ensejará no sumário impedimento da proponente, no referido certame.  

 

3.5. Não cabe as(aos) licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens 

ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as(os) licitantes 

deverão ler atentamente este Edital e seus Anexos, devendo estar em conformidade com as 

especificações do Termo de Referência – Anexo I.  

 

3.6. Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico o(a) licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico, de agora em diante denominado apenas Sistema, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descrição técnica 

constante do Termo de Referência – Anexo II. 

3.6.1. O(A) licitante deverá encaminhar por meio do Sistema, junto com os documentos de 

habilitação, a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, podendo ser 

utilizado o modelo do Anexo I deste Edital 

 

                                                           

1
 NOTA EXPLICATIVA: Nos termos do inc. III do art. 49, o tratamento diferenciado e simplificado para as 

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

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; [...] (grifo nosso). Como se verifica do 

dispositivo citado, a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas/MG decide afastar a exclusividade em 

licitação, ampliando a participação para empresas de grande e médio porte, haja vista que o fracionamento dos 

itens poderão acarretar em prejuízo ao conjunto da contratação, comprometendo a execução e principalmente o 

tratamento dos pacientes que fazem uso das dietas alimentares, desrespeitando assim o principio da eficiência 

das contratações públicas. 
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3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93. 

 

3.8. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: 

3.8.1. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico, via internet, toda e qualquer 

Pessoa Jurídica cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas 

as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e 

que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/  

 

3.8.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.  

 

3.8.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do(a) licitante, não sendo a Prefeitura de Conceição das Alagoas, 

em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O(A) licitante também é o único responsável 

pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema, ou pela sua eventual 

desconexão.  

 

3.8.4. Os(As) licitantes interessados(as) deverão proceder ao credenciamento antes da data 

marcada para início da sessão pública via internet.  

 

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

e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site https://licitanet.com.br/ 

 

3.8.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 

única e exclusiva do(a) licitante, ou de seu(ua) representante legal e na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.  

 

3.8.7. O uso da senha de acesso pelo(a) licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu(ua) representante, não cabendo 

ao provedor do Sistema, ou a Prefeitura de Conceição das Alagoas, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por 

terceiros.  

 

3.8.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 

Sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

3.8.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o(a) licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no art. 

49 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

 

3.9. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico: 

3.9.1. As empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 



 

 

Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços 

Fone: (34) 3321- 0029  

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum
2
;  

3.9.2. Empresas com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em 

processo de recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, 

estrangeiras que não funcionem no país, salvo as amparadas por Certidão emitida pela 

instância judicial competente que indique expressamente sua aptidão econômica e financeira 

para participar do procedimento licitatório nos termos da lei de regência (Ac. 8.271/2011-2ª 

Câmara. TCU. DOU nº 191, terça-feira, 4 de outubro de 2011. Pag. 157). 

3.9.3. Empresário/empresa que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública; 

3.9.4. Empresário/empresa com o direito suspenso de participar de licitação e impedida de 

contratar com a Administração Pública Municipal; 

3.9.5. Empresário/empresa cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam 

servidores ou dirigentes da Prefeitura de Conceição das Alagoas, membro efetivo ou 

substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou Membro da Equipe 

de Apoio. 

 

3.10. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do(a) 

licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades previstas neste Edital.  

 

3.11. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa 

do(a) licitante. 

 

3.12.  Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país.  

 

3.13. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país.  

 

3.14. Os(As) licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e 

assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.  

 

                                                           

2 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 

oportunidade no caso concreto; Considerando que o objeto licitado não possui nenhuma complexidade ou 

são de grandes dimensões; Considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 

técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 

Edital; Considerando as características do mercado, as empresas podem sozinhas participar da licitação e 

posteriormente fornecer o objeto licitado; Considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá 

ocasionar dificuldades de gestão do contrato; Considerado que ao contrário, permitir o consorciamento 

traria potencial risco de restrição à competição. Ademais, os Acórdãos nº 1.305/2013 - TCU - Plenário, nº 

1.636/2007 - TCU - Plenário e nº 566/2006 - TCU - Plenário, são no sentido de que a permissão de 

empresas participarem da licitação pública reunidas em consórcio recai na discricionariedade da 
Administração. Enfim, não será admitida a participação de consórcios. 
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3.15. A(O) CONTRATADA(O) deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as 

mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

3.16. Os(As) licitantes interessados(as) em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de 

interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo(a) Pregoeiro(a) ou pelo Sistema, nos 

momentos e tempos adequados. 

 

4 – DO PROCEDIMENTO 

 

4.1- O pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, com apoio 

técnico e operacional da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição das Alagoas/MG. 

 

4.2- O certame será realizado através da utilização da LICITANET - LICITAÇÕES 

ELETRÔNICAS, conforme contrato de cooperação técnica celebrado entre a LICITANET e a 

Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas/MG, entidade responsável pelo provimento 

de solução eletrônica para os órgãos integrantes da Administração Pública do Município de 

Conceição das Alagoas. 

 

4.3- Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro do Município de Conceição das Alagoas, 

com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do 

órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão 

Eletrônico. 

 

5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

5.1- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, 

em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade das propostas; 

d) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

e) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

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

g) Declarar o vencedor; 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

i) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio eletrônico; 

j) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

k) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

DA LICITANET 
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6.1- Para participar deste Pregão Eletrônico, o(a) licitante deverá estar credenciado no 

Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/.  

 

6.2- Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão 

ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, 

acesso “aderir – fornecedores”. 

 

6.3- O(A) licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito 

a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedade Cooperativa.  

6.3.1. O(A) licitante deverá encaminhar por meio do Sistema, junto com os documentos de 

habilitação, a Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII deste Edital 

 

6.4- As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, pelo e-mail 

licitação.pmcamg@gmail.com ou diretamente no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, 

diretamente na plataforma no cadastro do processo. 

 

6.5- Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema LICITANET poderá 

ser esclarecida através dos canais de atendimento da LICITANET - LICITAÇÕES 

ELETRÔNICAS, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 18 horas (horário de Brasília) através 

dos canais informados no site www.licitanet.com.br. 

 

6.6- As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 

definidos, conforme informado no início deste edital. 

 

6.7- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6.8- Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

 

6.9- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos 

participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 

continuidade da sessão. 

 

6.10- Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de 

lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

6.11- O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.licitanet.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 

mailto:licitação.pmcamg@gmail.com
http://www.licitanet.com.br/
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justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

 

6.12- O(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(ua) 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. 

 

7 – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

ELETRONICO  

 

7.1- Os (As) licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico 

(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta com a descrição detalhado do objeto ofertado, incluindo quantidade, preço e a 

marca (conforme solicita o sistema), até a data e o horário limite de início da Sessão Pública, 

horário de Brasília, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa 

documentação. A proposta a ser encaminhada por meio do Sistema poderá obedecer ao 

modelo do Anexo I deste Edital. 

7.1.1- As propostas registradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da 

impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação do licitante na 

proposta registrada, esta será desclassificada pelo(a) Pregoeiro(a).  

7.1.1.1- Qualquer elemento que possa identificar o(a) licitante, importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

7.2- O(A) licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos 

em sessão pública.  

 

7.3- O(A) licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em 

caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as 

especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I, prevalecerão às últimas.  

 

7.4- Na Proposta de Preços registrada/inserida no Sistema deverão estar incluídos além do 

lucro, quaisquer vantagens, abatimentos, descontos, despesas com mão de obra, materiais, 

equipamentos, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, 

fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, responsabilidade civil e demais despesas que 

incidam direta ou indiretamente ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  

 

7.5- A proposta que deverá ser enviada mediante o preenchimento, no Sistema Eletrônico, dos 

seguintes campos:  

7.5.1. Valor unitário e total do item;  

7.5.2. Marca;  

7.5.3. Fabricante;  
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7.5.4- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

 

7.6- Será desclassificada a proposta que não atender o disposto no item 7.5 deste Edital e no 

artigo 48, incisos I e II, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

7.7- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do(a) licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

7.8- Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

7.9- Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo 

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 

interpretação de parte da licitante.  

 

7.10- As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preço para cada item desta licitação.  

 

7.11- A apresentação da proposta e a respectiva documentação significará expressa aceitação, 

pelas licitantes, de todas as disposições deste edital. 

 

7.12- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas (ME’s) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP’s) deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 

alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006.  

 

7.13- Até a abertura da sessão pública, os(as) licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema. 

 

7.14- Nesta etapa do certame, não haverá ordem de classificação das propostas apresentadas, 

o que ocorrerá somente após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

 

7.15- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do(a) licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

7.15.1. Os documentos complementares à proposta e a habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, deverão ser encaminhados 

pelo(a) licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, dentro do prazo 

de 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no Sistema, para envio da 

proposta, adequada ao último lance ofertado após a realização da negociação, nos termos do 

item 10.1 deste Edital.   
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7.16- O(A) licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 

nome no Sistema Eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 

subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

 

7.17- O(A) licitante declarará em campo próprio do Sistema que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório. 

7.17.1-  A falsidade da declaração de que trata o item 7.10. acima, sujeitará o(a) licitante às 

sanções previstas neste edital, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 49 do Decreto 

Federal nº 10.024/2019 e na Lei nº 8.666/93. 

 

7.18- Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e condições fixados neste Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

c) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do produto licitado; 

e) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

f) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1. No horário estabelecido neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) abrirá a sessão pública, 

verificando as propostas de preços lançadas no Sistema, as quais deverão estar em perfeita 

consonância com as especificações e condições detalhadas no item 5.1. do Edital.  

8.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, 

preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “5.1.4. Descrição 

Detalhada do Objeto” do Sistema, confrontando suas características com as exigências deste 

Edital e seus Anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), desclassificando, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

8.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 

manifestadamente inexequível, o(a) Pregoeiro(a) obrigatoriamente justificará, por meio do 

Sistema, e então desclassificará.  

8.2.1. O(A) licitante/proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta 

manifestadamente inexequível, caso o(a) mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua 

proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.  

 

8.3. Os(as) licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 

serem desclassificadas do certame pelo(a) Pregoeiro(a).  
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8.4. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no 

site https://licitanet.com.br/, conforme Edital. 

8.4.1. Os(as) licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

8.4.2. O(a) licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema,  observado, 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. 

8.4.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá respeitar o mínimo indicado na plataforma.  

8.4.4. O intervalo entre os lances enviados pelo(a) mesmo(a) licitante não poderá ser inferior a 

20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo Sistema os respectivos lances.  

 

8.5. Será adotado para o envio de lances neste Pregão Eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os(as) licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações.  

8.5.1. A etapa de lances da sessão pública 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.  

8.5.2.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 

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

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

8.5.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente.  

8.5.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo Sistema, 

poderá o(a) Pregoeiro(a), assessorado(a) pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

8.5.5. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com valores unitários e 

totais com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no 

Termo de Referência – Anexo II. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir 

com o exigido, o(a) Pregoeiro(a), poderá convocar no Chat Mensagem para atualização do 

referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os para menos 

automaticamente caso o(a) licitante permaneça inerte. 

 

8.6. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.6.1. Durante o transcurso da sessão pública, os(as) licitantes serão informados(as),  em 

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos(as) demais 

licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

8.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o(a) Pregoeiro(a) poderá alertar o(a) 

licitante/proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do Sistema, o 

excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo(a) proponente.  
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8.8. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 

Sistema Eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item. 

 

8.9. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva deste 

Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos(as) licitantes para a 

recepção dos lances.  

 

8.10. O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados.  

 

8.11. Quando a desconexão do Sistema Eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes, no Sítio Eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/  

 

8.12. Incumbirá ao(a) licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 

sessão pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua 

desconexão.  

 

8.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do(a) licitante da etapa de lances e 

na manutenção do último preço por ele(a) apresentado, para efeito de ordenação das propostas 

de preços. 

 

8.14. 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. 

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 arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.  

 

8.15. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances.  

 

8.16. 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 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto.  

 

8.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocados(as) os(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.  
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8.18. 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.  

 

8.19. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

 

8.20. O disposto no item 6.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  

 

8.21. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços:  

a) produzidos no País;  

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93).  

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.  

 

8.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo Sistema Eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

 

8.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 

encaminhar, pelo Sistema, contraproposta ao(a) licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital.  

 

8.24. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao(a) licitante melhor classificado(a) 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 à proposta e a habilitação, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

9.1 - A documentação relativa à habilitação consiste em: 

 

9.1.1 - Habilitação jurídica: 

9.1.1.1- Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

9.1.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou aditivo consolidado 

em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedade por ações, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus atuais 

administradores; 

9.1.1.3- Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva acompanhada do contrato social; 
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9.1.1.4- Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

9.1.1.5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.1.1.6- Alvará expedido pelo Município da Sede da empresa Licitante, autorizando o 

funcionamento da Empresa. 

 

 9.1.2 - Regularidade Fiscal: 

           9.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação; 

9.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houve, relativo ao domicilio ou sede de licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do Certame. 

9.1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

9.1.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

9.1.2.5- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

9.1.2.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

9.1.2.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão 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; 

 

 9.1.3 - Qualificação Econômica Financeira 

9.1.3.1- Certidão negativa de decretação de falência e concordata expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, em plena validade, com emissão não superior a 90 (noventa) 

dias; 

9.1.3.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinados pelo 

contador responsável, comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário inclusive 

com os termos de Abertura e Encerramento, estando devidamente registrados na Junta 

Comercial ou órgão equivalente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com 

vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado.  

9.1.3.2.1 - Comprovar a boa situação financeira da licitante que se dará mediante 

cálculo de índices contábeis, devendo ser apresentada declaração junto com a documentação, 

devidamente assinada por profissional da área contábil e o sócio administrador, indicando 

obrigatoriamente o número de registro do profissional contábil no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC), e conforme fórmulas a seguir ou capital social ou patrimônio liquido: 

 

a) - Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0: 
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ILC = AC ,     onde:  AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante. 

           PC 

  

-Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0: 

                  

ILG = AC + RLP ,    onde:  AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; 

           PC + ELP            RLP = Realizável a Longo Prazo; ELP = Exigível a Longo Prazo. 

  

- Índice de Endividamento Total – ET – igual ou menor que 1,0: 

  
ET = PC + ELP , onde: PC = Passivo Circulante; ELP Exigível a Longo Prazo 

              AT                   AT = Ativo total 

 

b) Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo, equivalente ou superior a 

10% (dez por cento) do valor estimado para contratação. 

 

9.1.3.2.2- A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e/ou Demonstração do 

Resultado do Exercício em meio eletrônico, deverá atender: 

a) A norma NBC T 2.8 – Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma 

Eletrônica, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do 

Brasil;  

b) Seguir as normas quanto ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED, 

disposto no Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e na Instrução Normativa RFB 

nº 787, de 19 de novembro de 2007 da Receita Federal e suas alterações posteriores. 

c) O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, publicado em Diário Oficial ou 

Jornal de Grande Circulação, poderá ser acatado no caso da interessada ser uma sociedade 

anônima. 

 

9.1.3.2.3- Empresas que não completaram o calendário financeiro deverão apresentar 

Termo de Abertura do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial ou 

órgão equivalente. 

 

9.1.3.2.4- As Micro e Pequenas empresas não estão dispensadas da apresentação de 

balanço patrimonial, inclusive àquelas optantes pelo Simples Nacional.  

 

9.1.3.2.5- O MEI – Micro Empreendedor Individual está desobrigado de apresentar 

Balanço Patrimonial
3
 

                                                           

3
 Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o MEI equipara-se à figura do empresário individual. O 

empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da Administração como pessoa 

física. O art. 18-A, § 1º, da LC nº 123, considera o MEI o empresário individual que tenha auferido receita bruta, 

no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional. O MEI 

fica dispensado da escrituração dos livros fiscais e contábeis, da Declaração Eletrônica de Serviços e da 

emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ressalvada a possibilidade de emissão facultativa disponibilizada 

pelo ente federado. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 26, § 2º). (Destacou-se.) 

Portanto nos termos da LC n. 123/06 regulamentada pela Resolução n. 94/2011, o microempreendedor individual 

está dispensado da elaboração dos livros ficais e contábeis. Nessa medida, pode-se chegar à conclusão de que 
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9.1.4 – Qualificação Técnica 

9.1.4.1- Comprovação de aptidão de desempenho técnico, através de atestados ou 

certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 

licitante forneceu, de maneira satisfatória e a contento, equipamento similar ou compatível 

com objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado 

do órgão/empresa de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas informações 

atestadas. 

 

9.1.5 - Outras Comprovações 

9.1.5.1- Declaração de que a empresa não tenha sido declarada inidônea pela 

Administração Pública ou punida com suspensão do direito de licitar perante o Município de 

Conceição das Alagoas-MG, ou tenha seu contrato rescindido unilateralmente por inexecução, 

nos últimos 02 (dois) anos, com fulcro nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. (Anexo VII). 

9.1.5.2- Declarações de que não Emprega Menor – Cumprimento do Inciso XXXIII, 

do Art. 7º, da Constituição Federal. (Anexo VI) 

9.1.5.3-Declaração de Superveniência – Fato Impeditivo da Habilitação, assinado por 

quem de direito (Anexo V); 

 

9.2- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados 

tanto os documentos da matriz quanto os da filial
4
; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.3- Os documentos relativos à habilitação deverão ser anexados no sistema LICITANET até 

a data e hora limite indicado neste edital (CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ 

30/12/2021, ÀS 09H00) 

 

9.4- Após a conferência dos documentos e proposta enviados, se estiverem de acordo com o 

solicitado, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

 

9.5- O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 

                                                                                                                                                                                     

sendo o balanço patrimonial um demonstrativo contábil a ser lançado no livro contábil, e estando o MEI 

dispensado deste livro, então não há que se exigir balanço patrimonial, bem como outras demonstrações 

contábeis, para fins concorrenciais. 
4
 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o 

direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 

um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o 

documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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estabelecidos, acarretará na desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as 

sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a 

proposta ou o lance subsequente. 

 

9.6- Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital.  

 

97- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

o(a) licitante qualificado(a) como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarado(a) vencedor(a), uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital.  

 

9.8- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação.  

 

9.9- Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado(a) como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o(a) mesmo(a) será convocado(a) 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do(a) vencedor(a), comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo(a) licitante, mediante apresentação de justificativa.  

9.9.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 9.7 acarretará a 

inabilitação do(a) licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos(as) licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

9.9.2. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

 

9.10- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma.  

 

9.11- Será inabilitado o(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.  

 

9.12- Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

 

9.13- O(A) licitante provisoriamente vencedor(a) em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado(a) a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 

é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.  

 

9.14- Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
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habilitação do(a) licitante nos remanescentes.  

 

9.15-. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o(a) 

licitante será declarado(a) vencedor(a).  

 

9.16- Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o(a) licitante não atender às 

exigências para habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

Edital. 

 

9.17- O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos(as) licitantes, e lhes 

atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto 

na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

9.17.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 9.17, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro 

horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

 

10 – DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1- As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta ajustada pelo e-mail 

licitacao.pmcamg@gmail.com, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última 

assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 

linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os seguintes elementos: 

a) Preços unitários e totais dos lotes, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data 

de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, 

taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

b) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 

completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, além da indicação de e-

mail para envio da Autorização de Fornecimento e Ata de Registro de Preços. 

c) Especificação completa do produto oferecido com sua marca e modelo, contendo 

informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no 

ANEXO I deste Edital; 

 

10.2- Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via correio imediatamente 

após encerrada a sessão pública de licitação e consequente adjudicação para o endereço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 

Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços   

Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro 

Conceição das Alagoas/MG - CEP 38.120-000  
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10.3- O não encaminhamento da documentação de habilitação representará renuncia do 

proponente ao direito de contratar com a Administração Pública Municipal. 

 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 

abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do 

Pregão para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão 

a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente; 

 

11.3- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

11.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada 

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório; 

 

11.5- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública 

importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante 

vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

11.6- Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Departamento de Aquisições e 

Contratações de Serviços, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das 

Alagoas/ MG – CEP 38.120-000, das 12 h às 18:00 h, pelo email 

licitação.pmcamg@gmail.com ou ainda pelo sistema da plataforma www.licitanet.com.br. 

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao(a) licitante declarado(a) vencedor(a), por ato 

do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade Competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados.  

 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 

Competente homologará o procedimento licitatório. 

 

12.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico nos termos 

do art. 72 da Lei nº 8.666/93.
5
 

                                                           

5 JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO: O contrato administrativo é, em regra, por sua natureza, pessoal, daí por que 

cumprindo preceito constitucional, através da licitação, a Administração Pública examina a capacidade e a 

idoneidade do(a) contratado(a), cabendo-lhe executar pessoalmente o objeto do contrato, sem transferir as 

mailto:licitação.pmcamg@gmail.com
http://www.licitanet.com.br/
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12.4. A subcontratação parcial do objeto licitado só será admitida mediante autorização prévia 

e expressa do(a) CONTRATANTE, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de 

notória especialização, execute atividade-meio e/ou serviço em atraso. 

 

12.5. Autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo(a) 

CONTRATANTE, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser 

apresentada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início da 

aquisição do objeto.  

 

12.6. Deverá ser exigido da(s) empresa(s) contratada(s) a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos neste Edital de Pregão Eletrônico, especialmente quanto à habilitação 

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

técnica. 

 

12.7.  A(O) CONTRATADA(O) não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os 

direitos ou obrigações decorrentes do contrato. 

 

12.8. A responsabilidade total da execução do objeto contratado, no caso de subcontratação 

continuará sempre a cargo da(o) CONTRATADA(O), seja qual for à forma, o volume ou a 

natureza da subcontratação. 

 

13 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

13.1. Após a homologação da licitação, sem sendo realizada a contratação, o(a) representante 

legal da proposta vencedora será convocado(a) para firmar o Termo de Contrato ou 

instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo VIII e da proposta aceita. 

 

13.2. O(a) adjudicatário(a) terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

                                                                                                                                                                                     

responsabilidades ou subcontratar, a não ser que haja autorização do(a) contratante. Suas cláusulas e as normas de 

direito público regem-no diretamente, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, numa perfeita miscigenação e sincronia. A Lei nº 8.666/93 autoriza que a 

Administração avalie a conveniência de se permitir a subcontratação, respeitados os limites predeterminados, nos 

termos do art. 72, verbis: Art. 72. O(A) contratado(a), na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada 

caso, pela Administração. Depreende-se do dispositivo supra que a subcontratação só é admitida quando autorizada 

no edital de licitação ou no contrato. O Município de Conceição das Alagoas, em consonância com o art. 72 da Lei 

nº 8.666/93, entendeu pela conveniência de não se permitir a subcontratação. O objeto licitado é uma aquisição 

simples, caracterizado de bem comum. Assim sendo, considerando que a prerrogativa de se admitir, ou não, a 

subcontratação, bem como seus limites, compete à Administração Pública; Considerando que a admissão da 

subcontratação poderá ocasionar dificuldades de gestão da aquisição do objeto licitado; Considerando as 

características da contratação e que existem inúmeras empresas no mercado atuando no ramo do objeto licitado; 

Considerando que a permissão de subcontratação da execução do contrato recai na discricionariedade da 

Administração, entende-se que é conveniente a vedação da subcontratação total da execução do objeto deste edital, 

permitindo-se apenas a subcontratação parcial dos serviços. 
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conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do(a) adjudicatário(a),mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

13.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do(a) adjudicatário(a) e aceita pela Administração.  

13.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que:  

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;  

b) a(o)CONTRATADA(O) se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital e 

seus Anexos;  

c) a(o) CONTRATADA(O) reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 

artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

13.5. O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é conforme 

previsão neste edital, no instrumento contratual ou no Termo de Referência – Anexo I.  

13.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo(a) licitante durante a vigência do 

contrato.  

13.7. Na hipótese de o(a) vencedor(a) da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse(a) licitante, poderá convocar outro(a) licitante, respeitada a ordem de classificação, 

para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 
 

14 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DO PREGÃO 

 

14.1 – As dietas especiais serão entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias, após emissão da 

requisição.  

 

14.2 - A entrega ocorrerá na Secretaria ou Órgão Municipal requisitante, sendo recebido por 

servidor designado. 

 

14.3 - Somente serão aceitas as dietas especiais cujo prazo de validade seja de pelo menos 10 

(dez) meses contados a partir do recebimento do produto. 

 

14.4 - Os produtos deverão ser entregues intactos, sem danos nas embalagens ou qualquer 

outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto. 

 



 

 

Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços 

Fone: (34) 3321- 0029  

14.5 - Não serão recebidas dietas especiais diversas daqueles apresentados na proposta 

comercial da CONTRATADA, sendo que em caso de descumprimento o mesmo será 

notificado, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar o vício. 

 

15 – DOS ENCARGOS 

  

15.1 – Incumbe à Contratante:  

15.1.1 - Notificar a CONTRATADA (O), fixando-lhe prazo para corrigir 

irregularidades observadas no fornecimento das dietas especiais licitados. 

15.1.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA (O), na forma 

convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias. 

15.1.3 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 

descumprimento dos termos deste contrato. 

15.1.4 - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato. 

 

15.2 – Incumbe à Contratada: 

15.2.1 - Somente fornecer as dietas especiais, após a apresentação de autorização 

expedida pela Secretaria requisitante; 

15.2.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes do fornecimento das dietas especiais contratadas. 

15.2.3 - Promover o fornecimento das dietas especiais contratados no local 

estipulado, responsabilizando-se pela qualidade e quantidade dos objetos contratados. 

15.2.4 - Substituir, de imediato, às suas expensas, os objetos do contrato que não se 

adequar às especificações constantes deste contrato. 

15.2.5 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos objetos contratados, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE.   

15.2.6 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-

la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com o CONTRATANTE. 

15.2.7 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

15.2.8 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste 

contrato, bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação. 

15.2.9 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

   15.2.10 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a CONTRATADA às 

sanções previstas neste edital. 

 

 15.3 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a LICITANTE VENCEDORA às 

sanções previstas neste edital. 
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16 – DO REAJUSTE 

 

16.1 - Não haverá reajuste de preço.  

 

16.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou 

rejeitar todos, desde que haja conveniência para a Administração. 

 

17 – DO PAGAMENTO, DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

 

17.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado mensalmente 

pelo Departamento de Finanças, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o 

recebimento da nota fiscal/fatura. 

17.2- Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante o efetivo e integral 

fornecimento dos materiais nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de 

conferência e recebimento por parte da secretaria requisitante. 

17.3- A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

17.4- O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Conceição das 

Alagoas, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada 

para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o 

vício. 

17.5- O pagamento devido pelo Município de Conceição das Alagoas será efetuado por meio 

de depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra 

forma que vier a ser convencionada entre as partes. 

17.6- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município 

de Conceição das Alagoas plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, 

para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

17.7- Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 

ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

17.8- A Nota Fiscal/Fatura emitida pela(o) CONTRATADA(O) deverá conter, em local de -

fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a 

fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento.  

17.8.1- A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo 

com o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 

17.9- Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da(o) 

CONTRATADA(O) o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

17.10- É vedada a alteração do(s) preço(s), exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em 

lei (art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, em consonância com os termos e condições da proposta 

apresentada, mediante requerimento da(o) CONTRATADA(O) e com comprovação 

documental. 

17.11- O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei nº 8.666/93, sendo que as quantidades previstas no Termo de Referência - Anexo I deste 
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Edital poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o(a) 

CONTRATADO(A) que:  

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;  

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

d) comportar-se de modo inidôneo; ou  

e) cometer fraude fiscal. 

 

18.2. A recusa do(a) adjudicatário(a) em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 

pelo(a) CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato e 

do objeto desta licitação, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 

permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo(a) CONTRATANTE: 

18.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito, quando do não cumprimento de 

quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o objeto contratado; 

18.2.2. Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Conceição das Alagoas/MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

18.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no 

prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

18.2.4. Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se o(a) CONTRATADO(A) ao pagamento 

de indenização ao(a) CONTRATANTE por perdas e danos.  

18.2.5. Multas pecuniárias nos seguintes termos: 

18.2.5.1. A total inexecução dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará 

o(a) CONTRATADO(A) à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de cada item 

inadimplido que lhe foi adjudicado, atualizado à data do inadimplemento, adotando-se como 

índice de variação o IPC-FIPE. 

18.2.5.2. A inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará 

o(a) CONTRATADO(A) à multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida. 

18.2.5.3. Pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a não apresentação de 

quaisquer dos documentos atinentes à entrega e/ou execução do objeto, será cominada multa 

de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global da prestação. 

 

18.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

 

18.4. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 e 18.2.4 poderão ser aplicadas 

ao(a) CONTRATADO(A) juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 
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18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que:  

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 

 

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao(a) CONTRATADO(A), 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999.  

 

18.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao(a) CONTRATANTE serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 

judicialmente.  

 

18.8.  Caso o(a) CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente.  

 

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do(a) licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil.  

 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do(a) infrator(a), o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

18.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias dos processos administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 

de Responsabilização.  

 

18.12.  A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa.  

 

18.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 

 

18.14. As penalidades serão registradas no cadastro do(a) CONTRATADO(A), quando for o 

caso. 
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

19.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº: 

1.328- 02.14.04.10.303.0044.2.0243.3.3.90.30.00.00 

 

20- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

20.1. Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento endereçado à(s) 

Autoridade(s) subscritora(s) do Edital, devendo ser protocolado no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no Departamento de Aquisições 

e Contratações de Serviços, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição 

das Alagoas/ MG, das 12h às 18:00h, podendo também ser efetuado através do e-mail: 

licitacao.pmcamg@gmail.com. 

 

20.2. As impugnações deverão ser endereçadas à(s) autoridade(s) subscritora(s) do edital e 

protocoladas prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, no Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços, localizado à Rua 

Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das Alagoas/ MG, das 12h às 18:00h, podendo 

também ser efetuado através do e-mail: licitacao.pmcamg@gmail.com. 

 

20.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) 

pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus Anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 02 (dois dias) úteis contado da data de recebimento da impugnação.  

20.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos deste Pregão Eletrônico.  

 

20.4. As Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 

utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, 

exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 

resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

 

20.5. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

 

20.6. As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital e 

disponibilizados aos interessados no site www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br, no prazo de 1 

(um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

21 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano, contados a partir da 

data de assinatura da Ata. 

 

21.2 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de Registro de 

Preços, as demais proponentes que concordarem com o fornecimento nos mesmos preços da 

primeira colocada, até que seja atingida a quantidade total estimada para o item. 

mailto:licitacao@planura.mg.gov.br
mailto:licitacao.pmcamg@gmail.com
http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br/
http://www.planura.mg.gov.br/
http://www.planura.mg.gov.br/
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21.3 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de 

condições com os demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização 

de quaisquer outros meios respeitados a legislação relativa às licitações. 

 

21.4 – A licitante vencedora do certame será convocada, por escrito, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, a partir da convocação, para a assinatura da Ata de Registro de Preço 

 

21.5 – A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido no 

item 21.4 caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as 

penalidades previstas neste Edital. 

 

21.6 – O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado da Ata, em observância ao Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, ou supressões 

acima do percentual citado, mediante acordo entre as partes. 

 

21.7 - O resultado desta licitação será divulgado no mural de Publicações da Prefeitura 

Municipal de Conceição das Alagoas e no Jornal de Circulação local. 

 

21.8- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

21.8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:  

21.8.1.1. Automaticamente:  

21.8.1.1.1. por decurso de prazo de vigência;  

21.8.1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;  

21.8.1.1.3. pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.  

 

21.8.2. O Detentor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  

 

21.8.2.1. A pedido, quando:  

21.8.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 

de casos fortuitos ou de força maior;  

21.8.2.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.  

21.8.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá 

ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação 

das penalidades previstas no Item 10 deste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

21.8.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal, quando:  

21.8.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 

licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 6.1 do Edital;  

21.8.2.2.2. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;  

21.8.2.2.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de 

Preços; 21.8.2.2.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 

os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;  
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21.8.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;  

21.8.2.2.6. não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado.  

 

21.8.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 

pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial do 

Município. 

 

21.9- DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

21.9.1- A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência deste órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

Decreto Municipal. 

 

21.9.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes.  

 

21.9.3- As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

21.9.4- As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

 

21.9.5- Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

21.9.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços. 

 

21.9.7- Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento 

do interesse público e dos contratos delas decorrentes. 

 

22.2 - Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

 

22.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

22.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se inicia e vence prazo em dia de expediente na 

Prefeitura. 

 

22.5 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente 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. 

 

22.6 - É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

22.7 - Os documentos e a proposta exigidos, bem como os seus anexos, têm que estar 

preferencialmente de acordo com o presente edital, sendo que cada anexo tem sua forma para 

ser apresentado. 

 

22.8 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e a segurança da aquisição.   

 

22.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará na obrigação da aquisição. 

  

22.10 - No caso de alteração deste Edital, no decurso do procedimento licitatório, o prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

22.11 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG. 

 

22.12 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente 

estabelecidos. 
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22.13- A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba 

direito a qualquer indenização. 

 

22.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 

afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 

aferição de sua qualificação durante a realização da sessão pública do pregão. 

 

22.15 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos colacionados em qualquer fase do Pregão. 

 

22.16 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão 

ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Aquisições e 

Contratações de Serviços, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das 

Alagoas/ MG, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais 

informações poderão ser obtidas pelos telefones (034) 3321 - 0029 – E-mail: 

licitacao.pmcamg@gmail.com.   

 

22.17 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, nos 

horários de 12h00min as 18h00min, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  

 

22.18 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

22.19 - Fazem parte integrante deste Edital: 

 a) Anexo I - Modelo de Proposta Comercial; 

 b) Anexo II – Termo de Referência; 

 c) Anexo III – Declaração que cumpre os Requisitos de Habilitação; 

 d) Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditiva; 

 e) Anexo V – Declaração que não Emprega Menor; 

 f) Anexo VI – Declaração de Idoneidade  

g) Anexo VII – Declaração de Condição de ME, EPP ou equiparada; 

h) Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preço 

i) Anexo IX – Minuta de Contrato 

 

 

 

Conceição das Alagoas, 09 de dezembro de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

Leonardo Guedes Souza Correia 

Pregoeiro Oficial 
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Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão Eletrônico nº ____/2021 

 

Anexo I – Modelo de Proposta 

 

DADOS DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: I ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: CEP: 
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TELEFONE: E-MAIL: 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: CPF: 

RG: ENCEREÇO: 

PARA PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCÁRIO 

Nº BANCO: BANCO: AG: CONTA: 

 

Prezado Senhor,  

Venho através deste, apresentar proposta a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas, 

para a aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de prescrição 

médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo 

legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro de 

2022, conforme entrega de requisição: 

 

Seq. Item Descrição  Un. Quant. 
MARCA /  

FABRICANTE 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 50823 

ÁGUA DEIONIZADA (LÍQUIDO), 

AMIDO DE MILHO (LÍQUIDO) OU 

XAROPE DE MILHO (PÓ), SACAROSE, 

CASEINATO DE SÓDIO, ÓLEO DE 

AÇAFRÃO, ÓLEO DA SOJA, ÓLEO DE 

COCO FRACIONADO, MINERAIS 

(FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 

CLORETO DE MAGNÉSIO, CITRATO 

DE POTÁSSIO, FOSFATO DE 

POTÁSSIO DIBÁSICO, CLORETO DE 

POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO, 

SULFATOFERROSO, SULFATO DE 

ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, 

SULFATO CÚPRICO, CLORETO DE 

CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, 

MOLIBDATO DE SÓDIO, SELENITO DE 

SÓDIO), CONCENTRADO DE 

PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, 

VITAMINAS (CLORETO DE COLINA, 

ÁCIDO ASCÓRBICO, NIACINAMIDA, 

ACETATO DA ALFATOCOFEROL, 

PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, 

CLORIDRATO DE TIAMINA 

RIBOFLAVINA, VITAMINA A 

PALMITATO, ÁCIDO FÓLICO, 

BIOTINA, VITAMINA D3, 

FILOQUINONA, 

CIANOCOBALAMINA), INOSITOL, 

TAURINA, PALMITATO ASCORBIL, L-

CARNITINA E B-CAROTENO. LATAS 

DE 400 GRAMAS. 

La 600    

2 47891 

COMPOSTO LÁCTEO INDICADO PARA 

CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS, 

ADICIONADO DE PREBIÓTICOS 

(4G/LTR), DHA (ÔMEGA 3) E 

La 150    
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NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO 

CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS 

A,C E D. FONTE DE PROTEÍNAS - 60% 

SORO DO LEITE E 40% CASEÍNA, 

FONTE LIPÍDICA 93,5% GORDURA 

VEGETAL, 4,3% GORDURA LÁCTEA E 

2,2% ÓLEO DE PEIXE, COMO FONTE 

DE CARBOIDRATOS 73,7% LACTOSE 

E 26,3% MALTODEXTRINA. ISENTO 

DE SACAROSE. OSMOLALIDADE DA 

FÓRMULA: 335 mOsm/KG DE ÁGUA 

NA RECONSTITUIÇÃO A 13,5%. 

OSMOLARIDADE: 302 mOsm/LITRO DE 

ÁGUA NA RECONSTITUIÇÃO A 13,5%. 

INGREDIENTES: SORO DE LEITE 

DESMINERALIZADO EM PÓ, LEITE 

DESNATADO, MALTODEXTRINA, 

LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO 

DE CANOLA, 

GALACTOOLIGOSSACARÍDEO 

(GOS)*, ÓLEO DE GIRASSOL, SAIS 

MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO 

TRIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO, 

FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, 

CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO 

FERROSO, SULFATO DE ZINCO, 

SULFATO DE COBRE, IODETO DE 

POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), 

ÓLEO DE PEIXE **, 

FRUTOOLIGOSSACARÍDEO (FOS)*, 

VITAMINAS (L-ASCORBATO DE 

SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-

TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE 

CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA 

MONITRATO, ACETATO DE 

RETINILA, CLORIDRATO DE 

PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO 

N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, 

FILOQUINONA, D-BIOTINA, 

COLECALCIFEROL, 

CIANOCOBALAMINA), 

EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA 

E REGULADORES DE 

ACIDEZHIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E 

ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É 

LEITE EM PÓ. * FOS E GOS SÃO 

PREBIÓTICOS. ** O ÓLEO DE PEIXE É 

FONTE DE ÁCIDO 

DOCOSAHEXAENÓICO (DHA). 

ACONDICIONADOS EM LATAS DE 

800G. VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESESCONTADOS A PARTIR DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO 

COM AS NORMAS DE 
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SAÚDE/SANITÁRIAS. 

3 62179 

Dieta enteral/oral nutricionalmente 

completa para crianças de 0 a 12 meses, 

hipercalórica, com ótima oferta proteica. 

Contém LCPufas (ARA/DHA), 

nucleotídeos, beta-caroteno e uma mistura 

exclusiva de prebióticos (GOS/FOS). Única 

dieta pronta para uso para lactentes, com 

ótima osmolaridade. Isenta de sacarose. 

NÃO CONTÉMGLÚTEN. Óleos vegetais 

(óleos de palma, canola, coco e girassol), 

maltodextrina, soro de leite 

desmineralizado, leite em pó desnatado, 

galacto-oligossacarídeos(GOS), 

concentrado protéico de soro de leite,  fruto-

oligossacarídeos (FOS), carbonato de 

cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato 

trissódico, óleo de Mortierella alpina, citrato 

tripotássico, óleo de peixe, inositol, cloreto 

de potássio,  L-ascorbato de sódio, 

caseinato, cloreto de colina, citrato de 

magnésio, taurina, nucleotídeos (citidina 5-

monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal 

dissódico de uridina 5-monofosfato, inosina 

5-monofosfato e guanosina 5-

monofosfato),hidrogênio fosfato 

dipotássico, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, nicotinamida, D-pantotenato de 

cálcio, , sulfato cúprico, D-biotina,  

cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato 

de retinila, acetato de DL-?-tocoferila, DL-

?-tocoferol, sulfato de manganês (II), ácido 

N-pteroil-L-glutâmico, betacaroteno, 

cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato 

de piridoxina, riboflavina, iodeto de 

potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, 

emulsificantes lecitina de soja e mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos. CONTÉM 

LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

ALÉRGICOS: CONTÊM DERIVADOS 

DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA. 400 

GR. Faixa etária Como suplemento 

alimentar: 0 a 18 meses de idade. Como 

alimentação exclusiva: 0 a 12 meses de 

idade. 

la 288 

   

4 43466 

DIETA INFANTIL; SABOR DE 

BAUNILHA; PARA CRIANÇAS DE 1 A 

10 ANOS COM TCM (TRIGLICÉRIDES 

DE CADEIA MÉDIA); 

NORMOCALÓRICA; 

NORMOPROTÉICA EM PÓ; PARA 

SISTEMA ABERTOUSO ORAL OU 

SONDA; COMPOSIÇÕES: SACAROSE; 

MALTODEXTRINA; XAROPE DE 

MILHO; PORTEÍNA DE SORO DE 

LEITE ÓLEO DE GIRASSOL; 

La 275 
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CASEINATO DE POTÁSSIO; ÓLEO DE 

CANOLA; TRICLICERÍDEOS DE 

CADEIA MÉDIA; LECITINA DE SOJA 

FOSFATO DE POTÁSSIO; CITRATO DE 

CÁLCIO; CARBONATO DE CÁLCIO; 

FOSFATO DE SÓDIO; VITAMINAS: A 

BETA CAROTENO, D, E,K,C, B1, B2 

NIACINA, B6 ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO 

PANTOTÊNICO, BIOTINA E TAURINA; 

BITATARATO DE COLINA CLORETO 

DE MAGNÉSIO; MINERAIS; L-

CARNITINA E AROMATIZANTE; 

NÃOCONTÉM GLÚTEN; 

ACONDICIONADOS EM LATA DE400 

GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESESCONTADOS A PARTIR DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO 

COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

5 43477 

DIETA NUTRICIONALMENTE 

COMPLETA PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL, MISTURA DE PROTEÍNAS 

ANIMAIS E VEGETAIS. ISENTO DE 

LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. 

DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL / 

ML. PRODUTO FORMULADO PARA 

SER CONSUMIDO POR PESSOAS 

ACIMA DE 10 ANOS DE IDADE, 

QUANTO A IDR (INGESTÃO DIÁRIA 

RECOMENDADA). CONSTITUÍDA POR 

CARBOIDRATOS 55% (100% 

MALTODEXTRINA); PROTEÍNAS 15% 

(55% CASEINATO DE CÁLCIO, 30% 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, 15% 

PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO 

LEITE); LIPÍDIOS 30% (63% ÓLEO 

DECANOLA, 35% ÓLEO DE MILHO, 2% 

LECITINA DE SOJA); FIBRAS ISENTO. 

ACONDICIONADO EMEMBALAGEM 

DE 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 

10 MESES CONTADOS A PARTIR DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO 

COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

Lt 5.000 

   

6 45833 

DIETA SEMI-ELEMENTAR E 

HIPOALERGÊNICA, Á BASE DE 

PROTEÍNA EXTENSAMENTE 

HIDROLISADA DE SORO DO LEITE 

,TCM,ÓLEOS VEGETAIS ,DE 

MORTIERELLA ALPINA E DE PEIXE 

MALTODEXTRINA,VITAMINAS 

,MINERAIS NUCLEOTÍDEOS E 

OLIGOELEMENTOS .ISENTO DE 

LACTOSE ,SACAROSE ,FRUTOSE E 

La 180 
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GLÚTEN .APRESENTA BAIXA 

OSMOLARIDADE ,ÓTIMA 

TOLERABILIDADE E ACEITAÇÃO 

.100% PROTEINA EXTENSAMENTE 

HIDROLISADA DO SORO DO LEITE DE 

BAIXO PESOMOLECULAR 

OSMOLARIDADE (mOsmol/L):190   

OSMOLARIDADE(mOsmol/L):210.CRIA

NÇAS MENOSDE 1( UM)ANO DE 

IDADE. 400 GR 

7 43476 

FÓRMULA COMPLETA, 

HIPERCALÓRICA E HIPERPROTÉICA. 

INDICADA PARA PACIENTES COM 

NECESSIDADES CALÓRICAS E 

PROTÉICAS ELEVADAS, E/OU 

RESTRIÇÃO HÍDRICA E 

INTOLÊRANCIAAGRANDES 

VOLUMES. CONSTITUÍDA POR 

CARBOIDRATOS 52 % (100% 

MALTODEXTRINA); PROTEÍNAS 18% 

(49% CASEINATO DE CÁLCIO, 24% 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA; 27% 

PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO 

LEITE); LIPÍDIOS 30% (66% ÓLEO DE 

CANOLA, 21% TCM, 11% ÓLEO 

DEMILHO, 2% LECITINA DE SOJA); 

FIBRAS ISENTO. ACONDICIONADO 

EM EMBALAGEM DE 1000 ML. 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES 

CONTADOS A PARTIR DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAISCONDIÇÕES DE ACORDO 

COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

Lt 150 

   

8 43454 

FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS 

ELEMENTAR E NÃO ALERGÊNICA, 

NUTRICIONALMENTE COMPLETA, 

EMPÓ, PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 

ANOS DE IDADE COM ALERGIAS 

ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA 

DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE 

NUTRIENTES; ISENTA DE PROTEÍNA 

LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, 

GALACTOSE, FRUTOSE E GLÚTEN; 

INDICAÇÕES: ALERGIA ALIMENTAR 

(AO LEITE DE VACA, À SOJA, A 

HIDROLISADOS E A MÚLTIPLAS 

PROTEÍNAS), SÍNDROME DO 

INTESTINO CURTOE OUTROS 

DISTÚRBIOS ABSORTIVOS, 

GASTROENTEROPATIA E ESOFAGITE 

EOSINOFÍLICA, TRANSIÇÃO DE 

NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA 

ENTERAL; ACONDICIONADOS EM 

LATA DE 400 GRAMAS;VALIDADE 

MÍNIMA DE 08 MESES CONTADOS A 

La 200 
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PARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAISCONDIÇÕES DE 

ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

9 43467 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 

PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE 

IDADE, CONCENTRADODE 

SEROPROTEÍNAS HIDROLISADAS (DO 

LEITE), MALTODEXTRINA, ÓLEOS 

VEGETAIS, GALACTO-

OLIGOSSACÁRIDOS (DO LEITE), 

EMULSIONANTE: ESTERES DE MONO 

E DIGLICERÍDIOS DO ÁCIDO 

CÍTRICO, FRUCTO-

OLIGOSSACÁRIDOS, TRIFOSFATO DE 

CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, 

ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE 

MAGNÉSIO, TRICITRATO DE SÓDIO, 

CARBONATO DE CÁLCIO, 

CLORIDRATO DE COLINA, ÁCIDO L-

ASCÓRBICO, TAURINA, L-

ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO 

FERROSO, INOSITOL, SULFATO DE 

ZINCO, URIDINA-5'-MONOFOSFATO 

DE SÓDIO, ÁCIDO CITIDINA-5'-

MONOFOSFÓRICO, ACETATO DE DL-

A-TOCOFEROL, ADENOSINA-5'-

MONOFOSFATO, INOSINA-5'-

MONOFOSFATO DE SÓDIO, L-

CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-

PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

GUANOSINA 5'-MONOFOSFATO DE 

SÓDIO, D-BIOTINA, SULFATO 

CÚPRICO, ÁCIDO 

PTEROILMONOGLUTÂMICO, 

PALMITATO DE RETINILO, DL-A-

TOCOFEROL, CIANOCOBALAMINA, 

CLORIDRATO DETIAMINA, 

RIBOFLAVINA, COLECALCIFEROL, 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, 

SULFATO DE MANGANÊS, IODETO 

DE POTÁSSIO, FITOMENADIONA, 

SELENITO DE SÓDIO. CONTÉM: LEITE 

E ÓLEODEPEIXE; ACONDICIONADO 

EM LATA DE 400 GRAMAS. 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES 

CONTADOSAPARTIR DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO 

COM AS NORMAS 

DESAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 130 

   

 VALOR TOTAL: R$ _____ (_____________________) 

 

1) Preço Total da Proposta R$______________ (por extenso) 
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2) Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após liberação do recurso de 

convênio, mediante a apresentação das medições e fatura/ nota fiscal; 

3) Prazo de entrega: entrega imediata 

4) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

5) Local de Entrega: Secretaria Municipal de Saúde.   

 

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e 

prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com todas as condições gerais e especiais 

estabelecidas no Edital e seus anexos, que até a presente data inexistem fatos impeditivos a 

participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

____________________________ 

Carimbo da Empresa (CNPJ/MF) 

Responsável ou representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

 

Anexo II - Termo de Referência 

 

 

01 – Objeto 
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1.1- Refere-se à aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de 

prescrição médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com 

amparo legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de 

dezembro de 2022, conforme entrega de requisição. 

 

02 - Justificativa 

2.1- A aquisição dos alimentos da dieta especial é de suma importância para complementar a 

alimentação das crianças que possuem intolerância a lactose ou pessoas com doenças pré-

estabelecidas.    

 

03 – Relações de Itens  

3.1- As quantidades estimadas são até 31 de dezembro de 2021. 

3.2- Os itens, bem como os quantitativos estão devidamente demonstrados em planilha anexa. 

 

Seq. Item Descrição  Un. Quant. 

Valor 

Unitário 

estimado 

1 50823 

ÁGUA DEIONIZADA (LÍQUIDO), AMIDO DE MILHO 

(LÍQUIDO) OU XAROPE DE MILHO (PÓ), SACAROSE, 

CASEINATO DE SÓDIO, ÓLEO DE AÇAFRÃO, ÓLEO DA 

SOJA, ÓLEO DE COCO FRACIONADO, MINERAIS 

(FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORETO DE 

MAGNÉSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE 

POTÁSSIO DIBÁSICO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO 

DE SÓDIO, SULFATOFERROSO, SULFATO DE ZINCO, 

SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚPRICO, 

CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, 

MOLIBDATO DE SÓDIO, SELENITO DE SÓDIO), 

CONCENTRADO DE PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, 

VITAMINAS (CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, 

NIACINAMIDA, ACETATO DA ALFATOCOFEROL, 

PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE 

PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA RIBOFLAVINA, 

VITAMINA A PALMITATO, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, 

VITAMINA D3, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA), 

INOSITOL, TAURINA, PALMITATO ASCORBIL, L-

CARNITINA E B-CAROTENO. LATAS DE 400 GRAMAS. 

La 600  

2 47891 

COMPOSTO LÁCTEO INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 

5 ANOS, ADICIONADO DE PREBIÓTICOS (4G/LTR), DHA 

(ÔMEGA 3) E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO CÁLCIO, 

FERRO, ZINCO, VITAMINAS A,C E D. FONTE DE 

PROTEÍNAS - 60% SORO DO LEITE E 40% CASEÍNA, 

FONTE LIPÍDICA 93,5% GORDURA VEGETAL, 4,3% 

GORDURA LÁCTEA E 2,2% ÓLEO DE PEIXE, COMO 

FONTE DE CARBOIDRATOS 73,7% LACTOSE E 26,3% 

MALTODEXTRINA. ISENTO DE SACAROSE. 

OSMOLALIDADE DA FÓRMULA: 335 mOsm/KG DE ÁGUA 

NA RECONSTITUIÇÃO A 13,5%. OSMOLARIDADE: 302 

mOsm/LITRO DE ÁGUA NA RECONSTITUIÇÃO A 13,5%. 

INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO 

EM PÓ, LEITE DESNATADO, MALTODEXTRINA, 

LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, 

GALACTOOLIGOSSACARÍDEO (GOS)*, ÓLEO DE 

La 150  
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GIRASSOL, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO 

TRIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE 

SÓDIO DIBÁSICO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO 

FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, 

IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO 

DE PEIXE **, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO (FOS)*, 

VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE 

DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

NICOTINAMIDA, TIAMINA MONITRATO, ACETATO DE 

RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, 

RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, 

FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, 

CIANOCOBALAMINA), EMULSIFICANTE LECITINA DE 

SOJA E REGULADORES DE ACIDEZHIDRÓXIDO DE 

POTÁSSIO E ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. * FOS E GOS SÃO 

PREBIÓTICOS. ** O ÓLEO DE PEIXE É FONTE DE ÁCIDO 

DOCOSAHEXAENÓICO (DHA). ACONDICIONADOS EM 

LATAS DE 800G. VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESESCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS 

NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

3 62179 

Dieta enteral/oral nutricionalmente completa para crianças de 0 a 

12 meses, hipercalórica, com ótima oferta proteica. Contém 

LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e uma mistura 

exclusiva de prebióticos (GOS/FOS). Única dieta pronta para uso 

para lactentes, com ótima osmolaridade. Isenta de sacarose. NÃO 

CONTÉMGLÚTEN. Óleos vegetais (óleos de palma, canola, 

coco e girassol), maltodextrina, soro de leite desmineralizado, 

leite em pó desnatado, galacto-oligossacarídeos(GOS), 

concentrado protéico de soro de leite,  fruto-oligossacarídeos 

(FOS), carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato 

trissódico, óleo de Mortierella alpina, citrato tripotássico, óleo de 

peixe, inositol, cloreto de potássio,  L-ascorbato de sódio, 

caseinato, cloreto de colina, citrato de magnésio, taurina, 

nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, 

sal dissódico de uridina 5-monofosfato, inosina 5-monofosfato e 

guanosina 5-monofosfato),hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato 

ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, , 

sulfato cúprico, D-biotina,  cloridrato de cloreto de tiamina, 

palmitato de retinila, acetato de DL-?-tocoferila, DL-?-tocoferol, 

sulfato de manganês (II), ácido N-pteroil-L-glutâmico, 

betacaroteno, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de 

piridoxina, riboflavina, iodeto de potássio, fitomenadiona, 

selenito de sódio, emulsificantes lecitina de soja e mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos. CONTÉM LACTOSE. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÊM DERIVADOS 

DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA. 400 GR. Faixa etária Como 

suplemento alimentar: 0 a 18 meses de idade. Como alimentação 

exclusiva: 0 a 12 meses de idade. 

la 288 337,53 

4 43466 

DIETA INFANTIL; SABOR DE BAUNILHA; PARA 

CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS COM TCM (TRIGLICÉRIDES 

DE CADEIA MÉDIA); NORMOCALÓRICA; 

NORMOPROTÉICA EM PÓ; PARA SISTEMA ABERTOUSO 

ORAL OU SONDA; COMPOSIÇÕES: SACAROSE; 

MALTODEXTRINA; XAROPE DE MILHO; PORTEÍNA DE 

La 275 60,13 
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SORO DE LEITE ÓLEO DE GIRASSOL; CASEINATO DE 

POTÁSSIO; ÓLEO DE CANOLA; TRICLICERÍDEOS DE 

CADEIA MÉDIA; LECITINA DE SOJA FOSFATO DE 

POTÁSSIO; CITRATO DE CÁLCIO; CARBONATO DE 

CÁLCIO; FOSFATO DE SÓDIO; VITAMINAS: A BETA 

CAROTENO, D, E,K,C, B1, B2 NIACINA, B6 ÁCIDO 

FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA E TAURINA; 

BITATARATO DE COLINA CLORETO DE MAGNÉSIO; 

MINERAIS; L-CARNITINA E AROMATIZANTE; 

NÃOCONTÉM GLÚTEN; ACONDICIONADOS EM LATA 

DE400 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESESCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS 

NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

5 43477 

DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA 

NUTRIÇÃO ENTERAL, MISTURA DE PROTEÍNAS 

ANIMAIS E VEGETAIS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE 

E GLÚTEN. DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL / ML. 

PRODUTO FORMULADO PARA SER CONSUMIDO POR 

PESSOAS ACIMA DE 10 ANOS DE IDADE, QUANTO A IDR 

(INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA). CONSTITUÍDA 

POR CARBOIDRATOS 55% (100% MALTODEXTRINA); 

PROTEÍNAS 15% (55% CASEINATO DE CÁLCIO, 30% 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, 15% PROTEÍNA ISOLADA 

DO SORO DO LEITE); LIPÍDIOS 30% (63% ÓLEO 

DECANOLA, 35% ÓLEO DE MILHO, 2% LECITINA DE 

SOJA); FIBRAS ISENTO. ACONDICIONADO 

EMEMBALAGEM DE 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS 

NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

Lt 5.000 27,66 

6 45833 

DIETA SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA, Á BASE 

DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO 

DO LEITE ,TCM,ÓLEOS VEGETAIS ,DE MORTIERELLA 

ALPINA E DE PEIXE MALTODEXTRINA,VITAMINAS 

,MINERAIS NUCLEOTÍDEOS E OLIGOELEMENTOS 

.ISENTO DE LACTOSE ,SACAROSE ,FRUTOSE E GLÚTEN 

.APRESENTA BAIXA OSMOLARIDADE ,ÓTIMA 

TOLERABILIDADE E ACEITAÇÃO .100% PROTEINA 

EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE DE 

BAIXO PESOMOLECULAR OSMOLARIDADE 

(mOsmol/L):190   

OSMOLARIDADE(mOsmol/L):210.CRIANÇAS MENOSDE 1( 

UM)ANO DE IDADE. 400 GR 

La 180 246,88 

7 43476 

FÓRMULA COMPLETA, HIPERCALÓRICA E 

HIPERPROTÉICA. INDICADA PARA PACIENTES COM 

NECESSIDADES CALÓRICAS E PROTÉICAS ELEVADAS, 

E/OU RESTRIÇÃO HÍDRICA E 

INTOLÊRANCIAAGRANDES VOLUMES. CONSTITUÍDA 

POR CARBOIDRATOS 52 % (100% MALTODEXTRINA); 

PROTEÍNAS 18% (49% CASEINATO DE CÁLCIO, 24% 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA; 27% PROTEÍNA ISOLADA 

DO SORO DO LEITE); LIPÍDIOS 30% (66% ÓLEO DE 

CANOLA, 21% TCM, 11% ÓLEO DEMILHO, 2% LECITINA 

DE SOJA); FIBRAS ISENTO. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 10 

Lt 150 35,00 
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MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAISCONDIÇÕES DE ACORDO COM AS 

NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

8 43454 

FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR E NÃO 

ALERGÊNICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EMPÓ, 

PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE COM 

ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA 

DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES; ISENTA DE 

PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, 

GALACTOSE, FRUTOSE E GLÚTEN; INDICAÇÕES: 

ALERGIA ALIMENTAR (AO LEITE DE VACA, À SOJA, A 

HIDROLISADOS E A MÚLTIPLAS PROTEÍNAS), 

SÍNDROME DO INTESTINO CURTOE OUTROS 

DISTÚRBIOS ABSORTIVOS, GASTROENTEROPATIA E 

ESOFAGITE EOSINOFÍLICA, TRANSIÇÃO DE NUTRIÇÃO 

PARENTERAL PARA ENTERAL; ACONDICIONADOS EM 

LATA DE 400 GRAMAS;VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES 

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAISCONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 200 367,56 

9 43467 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 

0 A 6 MESES DE IDADE, CONCENTRADODE 

SEROPROTEÍNAS HIDROLISADAS (DO LEITE), 

MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS, GALACTO-

OLIGOSSACÁRIDOS (DO LEITE), EMULSIONANTE: 

ESTERES DE MONO E DIGLICERÍDIOS DO ÁCIDO 

CÍTRICO, FRUCTO-OLIGOSSACÁRIDOS, TRIFOSFATO DE 

CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE, 

CLORETO DE MAGNÉSIO, TRICITRATO DE SÓDIO, 

CARBONATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE COLINA, 

ÁCIDO L-ASCÓRBICO, TAURINA, L-ASCORBATO DE 

SÓDIO, SULFATO FERROSO, INOSITOL, SULFATO DE 

ZINCO, URIDINA-5'-MONOFOSFATO DE SÓDIO, ÁCIDO 

CITIDINA-5'-MONOFOSFÓRICO, ACETATO DE DL-A-

TOCOFEROL, ADENOSINA-5'-MONOFOSFATO, INOSINA-

5'-MONOFOSFATO DE SÓDIO, L-CARNITINA, 

NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

GUANOSINA 5'-MONOFOSFATO DE SÓDIO, D-BIOTINA, 

SULFATO CÚPRICO, ÁCIDO PTEROILMONOGLUTÂMICO, 

PALMITATO DE RETINILO, DL-A-TOCOFEROL, 

CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DETIAMINA, 

RIBOFLAVINA, COLECALCIFEROL, CLORIDRATO DE 

PIRIDOXINA, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE 

POTÁSSIO, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO. 

CONTÉM: LEITE E ÓLEODEPEIXE; ACONDICIONADO EM 

LATA DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESES CONTADOSAPARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS 

NORMAS DESAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 130 45,29 
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10 43472 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE 

PREBIÓTICOS, INDICADA PARA SER USADAEM 

CRIANÇAS DE 0 A SEIS MESES DE IDADE. 

INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, 

MALTODEXTRINA, LACTOSE, LEITE EM PÓ 

DESNATADO, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMA, 

ÓLEO DE CANOLA, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, 

ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, 

CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, 

CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, 

SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE 

MANGANÊS, IODETO DEPOTÁSSIO, SELENATO DE 

SÓDIO, LECITINA DE SOJA, OLIGOFRUTOSSACARÍDEO, 

VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, NIACINA, 

VITAMINA E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, 

VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2, ÁCIDO 

FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINAD, 

VITAMINA B12 E L-CARNITINA.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

ACONDICIONADO EM LATA DE 400GRAMAS. 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS A PARTIR 

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO;DEMAIS CONDIÇÕES 

DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 130 43,05 

11 47888 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA 

LACTENTES À PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA, INDICADA 

PARA O TRATAMENTO NUTRICIONAL DA 

CONSTIPAÇÃO, PROTEÍNA OTIMIZADA, PERFIL 

DEAMINOÁCIDOS MAIS PRÓXIMO DO LEITE MATERNO 

(PADRÃO DE REFERÊNCIA), CARACTERIZADAPELA 

REDUÇÃO DO SEU TEOR PROTEICO DE ACORDO COM 

AS NECESSIDADES DO LACTENTE. COMPREBIÓTICOS: 

FIBRAS SOLÚVEIS. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO, 

LACTOSE, SORO DE LEITE, MALTODEXTRINA, OLEÍNA 

DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, ÓLEO DE 

PALMISTE,ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, 

OLIGOFRUTOSSACARÍDEO,LECITINA DE SOJA, SAIS 

MINERAIS(CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, 

SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETODE 

POTÁSSIO), VITAMINAS (VITAMINA C, VITAMINA E, 

VITAMINA A, ÁCIDO PANTOTÊNICO,NIACINA, 

VITAMINA D, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA 

B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA H E BIOTINA). NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM LATA DE 800 

GRAMAS.VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS 

A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; DEMAIS 

CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS 

la 150 87,15 

12 47890 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, ADICIONADA 

DE PREBIÓTICOS. PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO 

NUTRICIONAL DA CONSTIPAÇÃO, CONTÉM UMA 

MISTURA DE PREBIÓTICOS 90% GOS E10% FOS A UMA 

CONCENTRAÇÃO DE 4GR/L. INDICADA PARA SER 

USADA EM CRIANÇAS A PARTIR DOS 06 MESES DE 

IDADE. INGREDIENTES: SORO DE LEITE 

DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LACTOSE, 

LEITE EM PÓ DESNATADO, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO 

DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, GALACTO-

La 100 65,15 
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OLIGOSSACARÍDEO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS 

CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, 

CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, 

SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE 

COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE 

POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, LECITINA DE SOJA, 

OLIGOFRUTOSSACARÍDEO, VITAMINAS VITAMINA C, 

TAURINA, NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO DE 

CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, 

VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA, 

VITAMINA D, VITAMINA B12E L-CAMITINA. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. ). ACONDICIONADOS EM LATAS DE 

800 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES 

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

13 47889 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, INDICADO 

PARA LACTENTES À PARTIR DE 06 MESES DEVIDA, 

FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLÓGICAS NO 

MOMENTO DA INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR. CARBOIDRATOS: 100% LACTOSE. 

INGREDIENTES:LACTOSE, LEITE DESNATADO*, 

CONCENTRADO PROTÉICO DE SORO DO LEITE, OLEÍNA 

DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEODE PALMISTE, 

ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, 

SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE 

COBRE, IODETO DE POTÁSSIO), LECITINA DE SOJA, 

VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, 

PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA 

B6, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B2, ÁCIDO 

FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA,VITAMINA B12), ÓLEO 

DE PEIXE**, CULTURA DE LACTOBACILLUS E BIFIDUS. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. *FONTE PROTÉICA. ** ÓLEO DE 

PEIXE É FONTE DE ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO (DHA). 

ACONDICIONADOS EM LATAS DE 800 GRAMAS. 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS APARTIR 

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES 

DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 40 59,33 

14 43483 

FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR DE AMINOÁCIDOS, 

EM PÓ, PARA LACTANTES E/OU CRIANÇAS DE 

PRIMEIRA INFÂNCIA, DESTINADA A NECESSIDADES 

DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE 

LACTOSE E À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES. 

INDICADA PARA NUTRIÇÃO 

ENTERALPRECOCE/MÍNIMA EM TERAPIA INTENSIVA 

NEOATAL E PEDIÁTRICA, TRANSIÇÃO DE 

NUTRIÇÃOPARENTERAL PARA ENTERAL, SÍNDROME 

DO INTESTINO CURTO E OUTROS DISTÚRBIOS 

ABSORTIVOS MODERADOS A GRAVES, 

GASTROENTEROPATIA EOSINOFÍLICA, ALERGIA 

ALIMENTAR (AO LEITE DE VACA, À SOJA, A 

HIDROLISADOS EA MÚLTIPLAS PROTEÍNAS), COM 

ESTADO NUTRICIONAL COMPROMETIDO, PLACEBO 

PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA ALIMENTAR. FAIXA 

ETÁRIA:CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO. COM A 

SEGUINTE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: 

La 2.000 352,62 
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DISTRIBUIÇÃOCALÓRICA: PROTEÍNAS (11%), 

CARBOIDRATOS (45%) E LIPÍDIOS (44%); FONTE DE 

PROTEÍNAS: AMINOÁCIDOS LIVRES (100%); FONTE DE 

CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA (100%); FONTE DE 

LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS (100%); CARGA DE SOLUTO 

RENAL: 172 MOSM/L; RELAÇÃO KCAL NÃO PROTEÍCA/G 

N: 184:1; OSMOLARIDADE: 325 MOSM/L E 

OSMOLALIDADE 360 MOSM/ KG. INGREDIENTES: 

XAROPE DE GLICOSE, ÓLEOS DE COCO, AÇAFRÃO E 

SOJA; L-ARGININA, L-ASPARTATO, L- LEUCINA, L-

ACETADO DE LISINA, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, 

L-GLUTAMINA, L- PROLINA, CITRATO TRIPOTÁSSIO, L- 

VALINA, L-ISOLEUCINA, GLICINA, L-TREONINA, L- 

TIROSINA, L-FENILALANINA, L- SERINA, L-HISTIDINA, 

L-ALANINA, L-CISITNA,L- TRIPTOFANO, CLORETO DE 

SÓDIO, L-METIONINA, ASPARTATO E MAGNÉSIO, 

CLORETO DEMAGNÉSIO,CITRATO DE CÁLCIO, 

BITARTÁRO DE COLINA, INOSITOL, CLORETO DE 

POTÁSSIO,VITAMINA C, SULFATO FERROSO, TAURINA, 

SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NIACINA,VITAMINA 

E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, SULFATOS DE 

MANGANÊS E DE COBRE, VITAMINAS B6, B2,B1 E A, 

IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE ROMO, ÁCIDO 

FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO,MOLIBDATO DE SÓDIO, 

VITAMINA K, D- BIOTINA, VITAMINAS D3 E B12, 

EMULSIFICANTE ÉSTERES DE ÁCIDO CÍTRICO E 

ÁCIDOS GRAXOS COM GLICEROL. CONTÉM 

FENILALANINA. NÃO CONTÉM LACTOSE, GALACTOSE, 

SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: 

LATA DE 400G.VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES 

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAISCONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE SANITÁRIAS. 

15 47885 

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, INDICADO PARA 

CRIANÇAS ATÉ 1 ANO, NOS CASOS DE ALERGIA À 

PROTEÍNA DO LEITE DE VACA; INGREDIENTES: 

MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DESOJA FONTE 

PROTÉICA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE SOJA, ÓLEO 

DE COCO, SAIS MINERAIS,FOSFATO DE CÁLCIO, 

CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, 

FOSFATO DE MAGNÉSIO,CITRATO DE POTÁSSIO, 

CLORETO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO 

FERROSO, SULFATODE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, 

ÓLEO DE GIRASSOL, VITAMINAS (VITAMINA C, 

NIACINA,VITAMINA E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

VITAMINA A, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA 

B1, VITAMINA D, VITAMINA K, ÁCIDO FÓLICO, 

BIOTINA, VITAMINA B12), METIONINA, CLORETO DE 

COLINA, TAURINA, L-CARNITINA E REGULADOR DE 

ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO; NÃO CONTÉM 

GLÚTEN; NÃO CONTÉM LEITE OU PRODUTOS 

LÁCTEOS; OU OUTRAS EQUIVALENTES; 

ACONDICIONADO EM LATA DE 800 GRAMAS; 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS APARTIR 

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES 

DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 375 66,66 
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16 47886 

FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA REDUÇÃO DOS 

EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO À BASE DE LACTOSE, 

LEITE DE VACA DESNATADO, AMIDO, OLEÍNA DE 

PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, ÓLEO DE 

CANOLA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE MILHO, 

LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, 

NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA 

D, VITAMINAB2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, ÁCIDO 

PANTOTÊNICO, VITAMINA B12, BIOTINA), TAURINA, 

SAIS MINERAIS (IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO 

FERROSO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE ZINCO). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. ACONDICIONADOS EM LATAS 

DE 800 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES 

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 375 58,00 

17 59921 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES RICA EM DHA, 

ARA E NUCLEOTÍDEOS. DESENVOLVIDO PARA 

CRIANÇAS, TRAZENDO A QUANTIDADE ADEQUADA DE 

NUTRIENTES E FIBRAS PREBIÓTICAS. COMPOSIÇÃO: 

MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE 

SORO DE LEITE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, 

CASEINATO DE POTÁSSIO*, MINERAIS (CITRADO DE 

CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO SÓDICO, 

FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO 

TRIBÁSICO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO 

FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, 

IODETO DE POTÁSSIOE SULFATO DE MANGANÉS, ÓLEO 

DE GIRASSOL, LETICINA DE SOJA,VITAMINAS (L-

ASCORBATODE SÓDIO, BITARTARATO DE COLINA, 

NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

ACETADO DE DL-A-TOCOFERILA, RIBOFLAVINA, 

TIAMINAMO, NONITRATO, ACETATO DE RETINILA, 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO N-PTEROIL - L - 

GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D BIOTINA, 

COLECALCIFEROL, MOSE-INOSITOL E 

CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE CRYPHECODINIUM 

COHNII, ÓLEO DE MORTIRELLA ALPINA, 

NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL 

DISSÓDICODE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 

5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-

MONOFOSFATO), L-CARNITINA, TAURINA E 

REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO; 400 

gr 

la 275 60,66 

18 47892 

FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL EM PÓ DE SEGUIMENTO 

PARA LACTENTES, LEITE DE TRANSIÇÃO, A BASE DE 

PROTEÍNAS LÁCTEAS, ESPECIALMENTE ADICIONADA 

DE PREBIÓTICOS NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8G/100ML 

(FIBRAS, QUE ESTIMULAM E/OU ATIVAM O 

FUNCIONAMENTO INTESTINAL), DHA E ARA (LCPUFAS 

- ÁCIDOS GRAXOS POLINSATURADOS DE CADEIA 

LONGA), COM IMMUNOFORTIST (90%GOS E 10% FOS), 

ALÉM DAS VITAMINAS A, C E D, MINERAIS COMO 

FERRO, ZINCO E CÁLCIO ENTRE OUTROS. FAIXA 

ETÁRIA: INDICADO PARA BEBÊS A PARTIR DOS 10 

La 100 63,86 
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MESES DE VIDA ATÉ AO FINAL DA LACTÂNCIA (10 

ANOS DE IDADE). COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO 

NUTRICIONAL: PROTEÍNAS: 12 % - (PROTEÍNA DO SORO 

DO LEITE); CARBOIDRATOS: 47% (70% LACTOSE E 30% 

MALTODEXTRINA); LIPÍDIOS: 41% (74% DE GORDURA 

VEGETAL (ÓLEODE CANOLA, COCO, GIRASSOL E 

PALMA)). INGREDIENTES: LEITE EM PARCIALMENTE 

DESNATADO; LACTOSE; ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE 

CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL 

ALTAMENTE OLEICO, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE 

PALMA); MALTODEXTRINA; PROTEÍNA DO SORO DE 

LEITE; FIBRAS ALIMENTARES 

(GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS (GOS) E 

FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS (FOS)); CARBONATO DE 

CÁLCIO; ÓLEO DE PEIXE; ÓLEO DE MORTIERELLA 

ALPINA; ÁCIDO L-ASCÓRBICO; ÁCIDO L-ASCORBATO 

DE SÓDIO; CASEINATO DE CÁLCIO; SULFATO 

FERROSO; MIO-INOSITOL; SULFATO DE ZINCO; DL - 

ALFA TOCOFEROL; FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO; 

CLORETO DE COLINA; L-CARNITINA; GLUCONATO 

CÚPRICO; FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO; D- 

PANTOTENATO DE CÁLCIO; PALMITATO DE 

ASCORBILA; NICOTINAMIDA; PALMITATODE 

RETINILA; ACETATO DE DL - ALFA-TOCOFERILA; 

CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA; CLORIDRATO 

DE PIRIDOXINA; SULFATO DE MANGANÊS; IODATO DE 

POTÁSSIO; ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO; 

SELENITO DE SÓDIO; FITOMENADIONA; 

COLECALCIFEROL; D-BIOTINA; ANTIOXIDANTE 

MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS E 

EMULSIFICANTES: LECITINA E MONO EDIGLICERÍDEOS 

DE ÁCIDOS GRAXOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

ACONDICIONADO EM LATA DE 800G. VALIDADE 

MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS A PARTIR DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO. DEMAIS CONDIÇÕES DE 

ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE SANITÁRIAS. 

19 43461 

FÓRMULA SOYA, À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE 

SOJA; INGREDIENTES: ÁGUA DEIONIZADA, 

MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, 

TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO 

DECANOLA, CITRATO DE POTÁSSIO, CITRATO DE 

SÓDIO, FOSFATO TRICÁLCICO, BITARTARATODE 

COLINA, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓXIDO DE 

MAGNÉSIO, PALMITATO DE VITAMINA A, ASCORBATO 

DE SÓDIO, ACETATO DE VITAMINA E, SULFATO 

FERROSO, VITAMINA D, SULFATO DEZINCO, 

NIACINAMIDA, SULFADO DE MANGANÊS, VITAMINA K, 

PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE COBRE, 

BIOTINA, VITAMINA B6, IODETO DE POTÁSSIO, 

VITAMINA B2, VITAMINAB1,SELENITO DE SÓDIO, 

ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12, ACETATO DE CROMO, 

MOLIBDATO DESÓDIO, ANTIESPUMANTES: MONO E 

DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS, ESTABILIZANTE: 

LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE: CARRAGENA, 

AROMATIZANTE ARTIFICIAL DE BAUNILHA, 

CORANTENATURAL DE URUCUM; ACONDICIONADO 

Lt 1.800 24,10 
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EM FRASCO DE 1.000 ML; VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES DE 

ACORDOCOMASNORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

20 47896 

MÓDULO DE CARBOIDRATOS A BASE DE 

MALTODEXTRINA. MÓDULO DE CARBOIDRATO 

COMPLEXO, ELABORADO PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES ENERGÉTICAS AUMENTADAS OU PARA 

AQUELAS QUE NÃO SEJAM CAPAZES DE SATISFAZER 

SUAS NECESSIDADES CALÓRICAS COM UMA DIETA 

NORMAL. 400KCAL/100GR. 100% MALTODEXTRINA. 

NÃO CONTÉM: GLÚTEN E LACTOSE. 400 GR 

La 40 36,05 

21 47895 

MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA DIETA ENTERAL OU 

ORAL. A GLUTAMINA É UM AMINOÁCIDO 

CONDICIONALMENTE ESSENCIAL QUE EM SITUAÇÕES 

CLÍNICAS ESPECIAIS, AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA 

INTEGRIDADE DAS CÉLULAS INTESTINAIS, FAVORECE 

A 

SÍNTESE PROTÉICA E MODULA A RESPOSTA 

IMUNOLÓGICA. A GLUTAMINA É UM AMINOÁCIDO 

CONDICIONALMENTE ESSENCIALEM SITUAÇÕES 

CLÍNICAS ESPECIAIS. 4,0 KCAL/G. PROTEÍNAS: 100% 

(100% L-GLUTAMINA).CARBOIDRATOS: 0%LIPÍDEOS: 

0% L-GLUTAMINA (C5H10O3). NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

CONTÉMTRAÇOS DE SOJA E LEITE. 

SH 600 11,22 

22 43469 

MÓDULO ENRIQUECIDO COM ÁCIDOS GRAXOS 

ESSENCIAS, INDICADO PARA PACIENTES QUE 

NECESSITAM DE UM APORTE CALÓRICO MAIOR 

PROVENIENTE DE LÍPIDIOS DE FÁCIL ABSORÇÃO 

PORTEMPO PROLONGADO; INGREDIENTES: 

TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA (70%) E ÓLEO DE 

MILHO (30%), ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 ML; 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS A PARTIR 

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES 

DE ACORDO COM AS NORMASDE SAÚDE/ SANITÁRIAS. 

FR 25 96,20 

23 55832 

SEM LACTOSE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES 

DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS 

ESPECÍFICAS DE LACTOSE. COM DHA E ARA. COM 

NUCLEOTÍDEOS.  INGREDIENTES: MALTODEXTRINA , 

OLEÍNA DE PALMA, PROTEÍNA DE SORO DE LEITE*, 

ÓLEODE CANOLA, ÓLEO DECOCO, CASEINATO DE 

POTÁSSIO, MINERAIS ( CITRATO DE CÁLCIO,CLORETO 

DE POTÁSSIO, CITRATO SÓDICO, FOSFATO DE CA´LCIO 

DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 

CLORETODE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, 

SULFFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE 

POTÁSSIO E SULFATO DE MANGANÊS), ÓLEO DE 

GIRASSOL, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS ( L-

ASCORBATO DE SÓDIO, BITARTARATO DE COLINA, 

NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

ACETADO DE DL-A-TOCOFERILA, RIBOFLAVINA, 

TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILINA, 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-

GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, 

COLECALCIFEROL, MESO-OINOSITOL E 

CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE 

La 200 65,27 
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CRYPTHECODINIUMCOHNII, ÓLEO DE MORTIERELLA 

ALPINA, NUCLEOTÍDEOS ( CITINA 5-MONOFOSFATO, 

SALDISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, 

ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE 

GUANOSINA 5- MONOSFATO), L-CARNITINA, TAURINA 

E REGULADOR DE ACIDEEZ HIDRÓXIDO DEPOTÁSSIO. * 

NÃO CONTÉM GLÚTEN, ALÉRGICOS: CONTÉM 

DERIVADOS DE LEITE E SOJA FONTE PROTEICA, 400 GR 

24 43463 

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 

OU ORAL POSSUI FIBRAS, PROTEÍNAS E NUTRIENTES 

ESSENCIAIS, COMO VITAMINAS E MINERAIS, 

COMPOSTO POR CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, 

COBRE, ZINCO, VITAMINAS A, D, E, C, B1, B2, B12 E 

BIOTINA COM PRÉBIO1 QUE POSSUI FIBRAS, TAIS 

COMO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS-FOS QUE 

CONTRIBUEM PARA O EQUILÍBRIO DA FLORA 

INTESTINAL COM 70% FOS E 30% INULINA NOS 

SABORES BANANA, BAUNILHA E MORANGO. CONTÉM 

GLÚTEN. ACONDICIONADO EM LATA DE 400 GRAMAS; 

VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTADOS A PARTIR 

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; DEMAIS CONDIÇÕES 

DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 240 41,20 

25 43455 

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 

OU ORAL, HIPERPROTÉICO DESENVOLVIDO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE 

PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS COM ACT-3, 

PROTEÍNAS 48% LEITE DESNATADO; 28% PROTEÍNA 

ISOLADA DO SORO DO LEITE E 24% CASEINATO DE 

CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, 100% 

MALTODEXTRINA; 98% GORDURA LÁCTEA E 2% 

LECITINA DE SOJA, 70% FOS E 30% INULINA, 36G PTN. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM LATA DE 

370 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES 

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; 

DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE 

SAÚDE/SANITÁRIAS. 

La 200 49,37 

 

Valor global estimado para contratação 

4.1- O valor estimado da aquisição é de R$ 1.319.447,21 (um milhão, trezentos e dezenove 

mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos). 

 

05- Da entrega e Recebimento dos Itens  

5.1 - As dietas especiais serão entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias, após emissão da 

requisição.  

5.2 - A entrega ocorrerá na Secretaria ou Órgão Municipal requisitante, sendo recebido por 

servidor designado. 

5.3 - Somente serão aceitas as dietas especiais cujo prazo de validade seja de pelo menos 10 

(dez) meses contados a partir do recebimento do produto. 

5.4 - Os produtos deverão ser entregues intactos, sem danos nas embalagens ou qualquer 

outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto. 
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5.5 - Não serão recebidas dietas especiais diversas daqueles apresentados na proposta 

comercial da CONTRATADA, sendo que em caso de descumprimento o mesmo será 

notificado, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar o vício. 

  

06- Das Obrigações do Contratante:  

6.1 - Notificar a CONTRATADA (O), fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

observadas no fornecimento das dietas especiais licitados. 

6.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA (O), na forma convencionada, dentro 

do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias. 

6.3 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos deste contrato. 

6.4 - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato. 

 

07- Das Obrigações da Contratada: 

7.1 - Somente fornecer as dietas especiais, após a apresentação de autorização expedida pela 

Secretaria requisitante; 

7.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento das dietas especiais contratadas. 

7.3 - Promover o fornecimento das dietas especiais contratados no local estipulado, 

responsabilizando-se pela qualidade e quantidade dos objetos contratados. 

7.4 - Substituir, de imediato, às suas expensas, os objetos do contrato que não se adequar às 

especificações constantes deste contrato. 

7.5 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos objetos contratados, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE.   

7.6 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

7.7 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

contrato. 

7.8 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste contrato, 

bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação. 

7.9 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 da Lei 8.666/93. 

7.10 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a CONTRATADA às sanções previstas 

neste edital. 

 

08 - Do Pagamento 

8.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado mensalmente 

pelo Departamento de Finanças, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o 

recebimento da nota fiscal/fatura. 

8.2- Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante o efetivo e integral 

fornecimento dos materiais nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de 
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conferência e recebimento por parte da secretaria requisitante. 

8.3- A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

8.4- O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Conceição das 

Alagoas, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada 

para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o 

vício. 

8.5- O pagamento devido pelo Município de Conceição das Alagoas será efetuado por meio 

de depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra 

forma que vier a ser convencionada entre as partes. 

8.6- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município 

de Conceição das Alagoas plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, 

para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

8.7- Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 

nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

8.8- A Nota Fiscal/Fatura emitida pela(o) CONTRATADA(O) deverá conter, em local de -

fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a 

fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento.  

8.8.1- A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com 

o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 

8.9- Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da(o) 

CONTRATADA(O) o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

8.10- É vedada a alteração do(s) preço(s), exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em 

lei (art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, em consonância com os termos e condições da proposta 

apresentada, mediante requerimento da(o) CONTRATADA(O) e com comprovação 

documental. 

8.11- O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei nº 8.666/93, sendo que as quantidades previstas no Termo de Referência - Anexo I deste 

Edital poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

9- Da vigência contratual 
9.1. O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura vigorando até 31/12/2022, 

facultando-se ao(a) CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer época, nas hipóteses legais 

contidas no estatuto licitatório, mediante aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) 

dias, isento de indenização de qualquer natureza. 

 

10- Da prorrogação  
10.1. O contrato poderá ser prorrogado, se isto interessar as partes, desde que devidamente 

justificado nos termos do § 2º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

11- Das alterações, acréscimos e supressões 
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11.1. As quantidades pactuadas poderão sofrer acréscimos ou supressões no limite de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos moldes estabelecidos pelo 

art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

12- Da fiscalização  
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados.  

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do(a) 

CONTRATADO(A), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis.  

12.4. A Secretaria Municipal requisitante será competente para receber, autorizar, 

supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação, através do fiscal designado abaixo: 

 

Conceição das Alagoas, 09 de dezembro de 2021. 
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Anexo III- Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação 

 

Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

Objeto: aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de prescrição 

médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo 

legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro de 

2022, conforme entrega de requisição. 

 

 

 

 

 

 A (empresa proponente), CNPJ: xxx.xxx.xxx/xxxx-xx , sediada em xxxxxxxxx/xx, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico nº 

_____/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 

 

___________________, __ de _____________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Nome da empresa 

Nome do representante legal da empresa 

Assinatura representante legal da empresa 
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Anexo IV- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

 

Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

Objeto: aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de prescrição 

médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo 

legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro de 

2022, conforme entrega de requisição. 

 

 

 

 A (empresa proponente), CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada em xxxxxxxxxx/xx, na 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins 

do Pregão Eletrônico nº. ____/2021, DECLARA expressamente que até a presente data, 

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em 

cumprimento ao Edital e ainda que: 

 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 

(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90). 

 

• Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em co 

missão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, 

considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de 

licitação. 

 

 

 

 

________________, __ de _____________ de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome da empresa 

Nome do representante legal da empresa 

Assinatura representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

Anexo V- Declaração que não emprega menor 
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Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

Objeto: aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de prescrição 

médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo 

legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro de 

2022, conforme entrega de requisição. 

 

 

 

 A (empresa proponente) inscrito no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx por intermédio de 

seu representante legal a Sr.(a) (nome e CPF do representante da empresa) DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

__________________, __ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome da empresa 

Nome do representante legal da empresa 

Assinatura representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI- Declaração de Idoneidade 
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Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

Objeto: aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de prescrição 

médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo 

legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro de 

2022, conforme entrega de requisição. 

 

 

 

 A (empresa proponente) inscrito no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx por intermédio de 

seu representante legal a Sr. (a) (nome e CPF do representante da empresa) DECLARA que 

nunca foi declarada inidônea pela Administração Pública ou punida com suspensão do direito 

de licitar perante o Município de Conceição das Alagoas-MG, ou tenha seu contrato 

rescindido unilateralmente por inexecução, nos últimos 02 (dois) anos, com fulcro nos artigos 

77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

__________________, __ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome da empresa 

Nome do representante legal da empresa 

Assinatura representante legal da empresa 
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Anexo VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

Objeto: aquisição futura e eventual de alimentos para complementar a dieta de prescrição 

médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo 

legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro de 

2022, conforme entrega de requisição. 

 

 

[nome da empresa], [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxxxxxxx], neste ato 

representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 

nº [xxxxxxxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxxxxx], para fins do disposto no Edital Pregão 

Eletrônico nº ____/2021, DECLARA ao Município de Conceição das Alagoas -Mg, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a 

promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação 

exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, caso seja declarada vencedora do 

certame. 

 

Declara, mais, sob as penalidades desta Lei, ser: 

 

(    ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando 

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais. 

 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 

instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais. 

 

(    ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, 

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)                        

 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

                             _______________,____de _____________de 2021. 
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________________________________________________ 

Nome da empresa 

Nome do representante legal da empresa 

Assinatura representante legal da empresa 
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ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2021 

 

Aos _____ dias do mês de __________ do ano de 2021, no Departamento de Licitação, 

localizado no MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.428.854/0001-39, com sede à Rua Floriano 

Peixoto, nº 395 - Centro, Conceição das Alagoas /MG, CEP 38.120-000, representado pela 

Prefeita Sra. IVAINA REIS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, serventuária da justiça, 

inscrita no CPF/MF sob o nº 160.397.506-34 residente e domiciliado nesta cidade, na Rua 

Whady Nassif, nº 177, Centro, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 

____/____, na ata de julgamento de preços homologada em ____/___/____, RESOLVE 

registrar os preços da empresa XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de Direito Privado, com 

sede na xxxxxxxxxxxx, xxx, bairro xxxxxxxx, em xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no 

xxxxxxxxxxx, por seu representante legal, XXXXXXXXX,inscrito no CPF sob o no 

xxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, bairro xxxxx, em xxxxxx, simplesmente 

PRESTADOR REGISTRADO, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR 

A DIETA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIAL PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AMPARO 

LEGAL NA LEI MUNICIPAL 2.363/2011 E DECRETO MUNICIPAL 046-A/2011, 

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ENTREGA DE REQUISIÇÃO, nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as 

condições previstas no Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

Clausula Primeira – Dos preços registrados 

1.1 – Preços registrados conforme a tabela abaixo: 

 

LOTE Descrição  % DE 

DESCONTO 

01   

 

 1.2. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data de 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, vedada sua prorrogação.  

 

1.3. Será vedada a possibilidade de aquisição/adesão separada de itens para os quais a licitante 

vencedora não apresentou o menor preço.  

 

1.4. As especificações técnicas e condições de fornecimento do objeto constantes do Edital 

Pregão Eletrônico nº ___/2021 e seus anexos integram a presente Ata de Registro de Preços, 

independentemente de transcrição.  

 

Cláusula Segunda - Do Cancelamento Da Ata De Registro de Preços  

2.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:  

2.1. Automaticamente:  

2.1.1. por decurso de prazo de vigência;  
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2.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;  

2.1.3. pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.  

 

2.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado ao contraditório e ampla defesa:  

 

2.2.1. A pedido, quando:  

2.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior;  

2.2.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.  

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 

penalidades previstas no Item 10 deste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal, quando:  

2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 

ou seja, não cumprir o estabelecido no item 6.1 do Edital;  

2.2.2.2. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;  

2.2.2.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 

2.2.2.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes desta Ata de Registro de Preços;  

2.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;  

2.2.2.6. não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado.  

 

2.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 

pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial do 

Município. 

 

Cláusula Terceira - Da Adesão à Ata De Registro De Preços  
3.1- A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência deste órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, 

e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

3.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

 

3.3- As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 
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3.4- As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

 

3.5- Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

3.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços. 

 

3.7- Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 

 

Cláusula Quarta - Da utilização da Ata de Registro de Preços 

4.1- As aquisições das dietas especiais decorrentes do Registro de Preços serão feitas de 

acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a 

emissão de requisição de fornecimento e da nota de empenho. 

 

4.2- Este instrumento não obriga à contratação, podendo a Secretaria Municipal de Saúde 

promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecida à legislação pertinente, 

sendo assegurada ao detentor do registro à preferência, em igualdade de condições. 

 

4.3- A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações 

relativas ao produto ofertado. 

 

4.4- É facultada aos demais órgãos integrantes da Administração Municipal ou outros 

Municípios do Estado de Minas Gerais, a adesão a ata de registro de preços, para aquisição do 

material ora licitado, nos termos da legislação aplicável. 

 

4.5- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere as adesões, não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

4.6- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

 

Cláusula Quinta - Do controle dos preços registrados 
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5.1- O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 

administração da presente Ata. 

 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais das partes. 

 

Conceição das Alagoas/MG, ____de ______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

      _____________________________________________ 

Município de Conceição das Alagoas 

 

 

 

 

 

 

      ___________________________________ 

Empresa  

 

Testemunhas: 

 

___________________________            ___________________________ 

CPF nº.:                                                          CPF nº.: 
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MINUTA DO CONTRATO Nº _____/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS E _________________________, 

TENDO POR OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR A 

DIETA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AMPARO LEGAL NA LEI 

MUNICIPAL 2.363/2011 E DECRETO MUNICIPAL 046-A/2011, ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ENTREGA DE REQUISIÇÃO. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS 

ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

18.428.854/0001-39, com sede à Rua Floriano Peixoto, nº 395 - Centro, Conceição das 

Alagoas /MG, CEP 38.120-000, representado pela Prefeita Sra. IVAINA REIS DE 

OLIVEIRA, brasileira, solteira, serventuária da justiça, inscrita no CPF/MF sob o nº 

160.397.506-34 residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Whady Nassif, nº 177, Centro, 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa 

____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº. ______________________________________, com sede à 

(av/rua)__________________________(n.º)_______,(bairro)____________,(cidade)_______

___,(estado)___________, pelo seu representante legal o(a) Sr.(a) 

________________________, (profissão)________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_________________, residente na (av./rua)__________________, (nº.)_________, 

(bairro)_____________ e domiciliado em (cidade)_____________, 

(estado)_______________,doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas e  condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal 

1.1 - A celebração deste contrato se dá em conformidade com o processo licitatório nº 

____/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº ______/2021, de acordo com a Lei n° 10.520, 

de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666 de 21 de junho 1993 e 

alterações e Decreto Municipal n° 109/2020.  

 

Cláusula Segunda – Do Objeto 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de alimentos para complementar a dieta 

de prescrição médica especial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

com amparo legal na Lei Municipal 2.363/2011 e Decreto Municipal 046-a/2011, até 31 de 

dezembro de 2022, conforme entrega de requisição. 

 

Cláusula Terceira – Da Dotação Orçamentária e Da Vigência 

3.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

1.328- 02.14.04.10.303.0044.2.0243.3.3.90.30.00.00 

3.2 - A contratação terá inicio na data da assinatura do presente instrumento e vigência até 31 

de dezembro de 2022.  

 

Cláusula Quarta - Do Preço, Do Reajustamento e Do Reequilíbrio Econômico-

Financeiro Do Contrato  
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4.1- O preço global do presente contrato é de R$____________ (_______________) no qual 

já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da(o) CONTRATADA(O), 

sendo os seguintes preços unitários por item: 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. QTD. 

MARCA / 

MODELO 

   

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
    

    

                                      VALOR TOTAL   

 

4.2- É vedada a alteração do(s) preço(s), exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei 

(art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico-

financeiro deste contrato, em consonância com os termos e condições da proposta 

apresentada, mediante requerimento da(o) CONTRATADA(O) e com comprovação 

documental. 

4.3- No(s) preço(s) proposto(s) estão incluídos, além do lucro, quaisquer vantagens, 

abatimentos, descontos, despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, fretes, impostos, 

taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, 

tarifas, seguros, responsabilidade civil e demais despesas que incidam direta ou indiretamente 

ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato. 

 

Cláusula Quinta - Da Entrega e Recebimento dos itens objetos do pregão 

5.1 - As dietas especiais serão entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias, após emissão da 

requisição.  

5.2 - A entrega ocorrerá na Secretaria ou Órgão Municipal requisitante, sendo recebido por 

servidor designado. 

5.3 - Somente serão aceitas as dietas especiais cujo prazo de validade seja de pelo menos 10 

(dez) meses contados a partir do recebimento do produto. 

5.4 - Os produtos deverão ser entregues intactos, sem danos nas embalagens ou qualquer 

outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto. 

5.5 - Não serão recebidas dietas especiais diversas daqueles apresentados na proposta 

comercial da CONTRATADA, sendo que em caso de descumprimento o mesmo será 

notificado, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar o vício. 

 

Cláusula Sexta – Da Fiscalização 

6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, o fiscal do contrato definido no item 5.4. 

abaixo está designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

6.2. A fiscalização de que trata o item 6.1 acima não exclui nem reduz a responsabilidade 

da(o) CONTRATADA(O), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade do(a) CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.3. O representante do(a) CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 
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o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis.  

6.4. A Secretaria Municipal de requisitante será competente para receber, autorizar, 

supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação, através do fiscal designado pela 

Secretaria: 

6.5. O(A) CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, se 

considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta 

da(o) CONTRATADO(A). 

 

Cláusula Sétima - Das Obrigações da CONTRATANTE: 

7.1 - Notificar a CONTRATADA (O), fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

observadas no fornecimento das dietas especiais licitados. 

7.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA (O), na forma convencionada, dentro 

do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias. 

7.3 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos deste contrato. 

7.4 - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato. 

 

Cláusula Oitava- Das Obrigações da (o) CONTRATADA (O): 

8.1 - Somente fornecer as dietas especiais, após a apresentação de autorização expedida pela 

Secretaria requisitante; 

8.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento das dietas especiais contratadas. 

8.3 - Promover o fornecimento das dietas especiais contratados no local estipulado, 

responsabilizando-se pela qualidade e quantidade dos objetos contratados. 

8.4 - Substituir, de imediato, às suas expensas, os objetos do contrato que não se adequar às 

especificações constantes deste contrato. 

8.5 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos objetos contratados, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE.   

8.6 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

8.7 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

contrato. 

8.8 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste contrato, 

bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação. 

8.9 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 da Lei 8.666/93. 

8.10 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a CONTRATADA às sanções previstas 

neste edital. 
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Cláusula Nona - Da Forma de Pagamento 

9.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado mensalmente 

pelo Departamento de Finanças, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o 

recebimento da nota fiscal/fatura. 

9.2- Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante o efetivo e integral 

fornecimento dos materiais nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de 

conferência e recebimento por parte da secretaria requisitante. 

9.3- A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

9.4- O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Conceição das 

Alagoas, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada 

para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o 

vício. 

9.5- O pagamento devido pelo Município de Conceição das Alagoas será efetuado por meio 

de depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra 

forma que vier a ser convencionada entre as partes. 

9.6- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município 

de Conceição das Alagoas plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, 

para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

9.7- Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 

nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

9.8- A Nota Fiscal/Fatura emitida pela(o) CONTRATADA(O) deverá conter, em local de -

fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a 

fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento.  

9.8.1- A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com 

o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 

9.9- Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da(o) 

CONTRATADA(O) o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

9.10- É vedada a alteração do(s) preço(s), exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em 

lei (art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, em consonância com os termos e condições da proposta 

apresentada, mediante requerimento da(o) CONTRATADA(O) e com comprovação 

documental. 

9.11- O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei nº 8.666/93, sendo que as quantidades previstas no Termo de Referência - Anexo I deste 

Edital poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

Cláusula Décima – Das Sanções Administrativas 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o(a) 

CONTRATADO(A) que:  

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;  
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c) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

d) comportar-se de modo inidôneo; ou  

e) cometer fraude fiscal. 

10.2. A recusa do(a) adjudicatário(a) em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 

pelo(a) CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato e 

do objeto desta licitação, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 

permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo(a) CONTRATANTE: 

10.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito, quando do não cumprimento de 

quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o objeto contratado; 

10.2.2. Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Conceição das Alagoas /MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no 

prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

10.2.4. Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se o(a) CONTRATADO(A) ao pagamento 

de indenização ao(a) CONTRATANTE por perdas e danos.  

10.2.5. Multas pecuniárias nos seguintes termos: 

10.2.5.1. A total inexecução dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará 

o(a) CONTRATADO(A) à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de cada item 

inadimplido que lhe foi adjudicado, atualizado à data do inadimplemento, adotando-se como 

índice de variação o IPC-FIPE. 

10.2.5.2. A inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará 

o(a) CONTRATADO(A) à multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida. 

10.2.5.3. Pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a não apresentação de 

quaisquer dos documentos atinentes à entrega e/ou execução do objeto, será cominada multa 

de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global da prestação. 

10.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

10.4. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.4 poderão ser aplicadas 

ao(a) CONTRATADO(A) juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

10.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que:  

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao(a) CONTRATADO(A), 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999.  

10.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao(a) CONTRATANTE serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 

judicialmente.  
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10.8.  Caso o(a) CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente.  

10.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do(a) licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil.  

10.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do(a) infrator(a), o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

10.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias dos processos administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 

de Responsabilização.  

10.12.  A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa.  

10.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 

10.14. As penalidades serão registradas no cadastro do(a) CONTRATADO(A), quando for o 

caso. 

 

Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão 

11.1. O(A) CONTRATADO(A) reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei 8.666/93, os 

direitos do(a) CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 

80 do mesmo diploma legal. 

11.2. O Contrato está sujeito à rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no 

art. 78, da Lei 8.666/93, a qual as partes expressamente se submetem, podendo a rescisão ser 

determinada: 

a) Por ato unilateral e escrito do(a) CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII, e XVII do citado artigo, quando nenhuma indenização será devida ao(a) 

CONTRATADO(A); 

b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o(a) CONTRATANTE; 

c) Judicial nos termos da Lei. 

11.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de 

qualquer natureza. 

 

Cláusula Décima Segunda – Da Publicação 

12.1 - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 

Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura e no Jornal de Circulação 

Local, por conta do CONTRATANTE. 

 

Cláusula Décima Terceira – Dos Casos Omissos 
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13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n° 8.666/93 e segundo os 

princípios gerais de Direito Administrativo.  

13.2 - Em caso de aplicação de normas de Direito Privado sempre será observado o interesse 

público. 

 

Cláusula Décima Quarta – Do Foro 

14.1- Fica eleito o foro da comarca de Conceição das Alagoas, para solucionar quaisquer 

dúvidas quanto à execução do presente contrato. 

 

 E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 Conceição das Alagoas, ____de ______________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Município de Conceição das Alagoas 

Contratante 

 

 

 

___________________________________ 

Contratada (o)  

 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________                           ___________________________ 

CPF nº.:                                                                          CPF nº.: 

 

 


