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Fone (035) 3858-1200 – CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 48/2022

OBJETO:  Registro  de  preços  para  aquisição  de leites  especiais,  suplementos  alimentares,
dietas alimentares e espessastes.

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 DE ABRIL DE 2022 ÁS 08:00 HS.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 13 DE ABRIL DE 2022 ÁS 08:00 HS. 

FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser formulados de
acordo com o item “5” deste edital.

Site para consultas: www.santanadavargem.mg.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br.

Telefone de contato: (35) 3858-1200

CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes. Podendo ser
impressa por meio do site www.licitacoes-e.com.br através do menu de “AJUDA” / ”CARTILHA
PARA FORNECEDORES”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília.

1. DO PREÂMBULO
O  município  de  Santana  da  Vargem/MG  torna  público  que  fará  realizar  procedimento
licitatório  na  modalidade  pregão,  por  meio  de  u lização  de  recursos  da  tecnologia  da
informação  –  INTERNET,  nos  termos  do  Decreto  Municipal  034/2021  e  das  leis  federais
8.666/93, 10.520/00 e Lei Complementar 123/06, observadas ainda as determinações das Leis
Federais números 12.846/13, 13.70918 e demais legislações aplicáveis.

2. DO OBJETO
Registro  de  preços  para  aquisição  de  leites  especiais,  suplementos  alimentares,  dietas
alimentares e espessastes, conforme as especificações con das Anexo I deste edital.

3. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES
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3.1. O  pregão  eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da  INTERNET,
mediante condição de segurança –criptografia e auten cação em todas as suas fases.

3.2. Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  do  Município  denominado  pregoeiro,
mediante  a  inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
aplica vo “Licitações” constante do site   www  .  licitacoes-e.com.br  .

4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
As  despesas  decorrentes  do  presente  procedimento  serão  acobertadas  pelas  seguintes
dotações orçamentárias:

0701.10.0301.1003.2031 3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser
apresentados até o 3º (terceiro) dia ú l anterior à data fixada para abertura da sessão
pública,  via  INTERNET,  para  o  e-mail  licitacao@santanadavargem.mg.gov.br ou ser
entregue diretamente no Setor de Protocolo Central no Paço Municipal localizado à
Praça Padre João Maciel Neiva número 15 no Centro de Santana da Vargem/MG CEP
37.195-000 das 7 h às 16 h.

4.2. As Respostas serão disponibilizadas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no
link correspondente a este edital  e  no site da Prefeitura Municipal  de Santana da
Vargem/MG www.  santanadavargem.mg.gov.br   e poderão ser acessados por todos os
licitantes.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao edital deste pregão até o 3º (terceiro) dia

ú l anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
5.2. As razões de impugnação ao edital, poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br,  ou  ser  entregues  diretamente  no  Setor  de
Protocolo  Central  no  Paço  Municipal  localizado  à  Praça  Padre  João  Maciel  Neiva
número 15 no Centro de Santana da Vargem/MG CEP 37.195-000 das 7 h às 16 h.

5.3. Não serão acolhidas impugnações apresentadas fora do prazo legal.
5.4. As  respostas  serão  disponibilizadas  no  site  www  .l  icitacoes-e.com.br   e  no  link

correspondente  a  este  edital  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Santana  da
Vargem/MG  em  www  .santanadavargem.mg.gov.br     e  poderão  ser  acessados  por
todos os licitantes.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Poderão par cipar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as

exigências con das neste edital e seus anexos.
6.2. Estarão impedidos de par cipar de qualquer fase do procedimento os interessados

que se enquadrarem em quaisquer das situações a seguir:
6.2.1.Estejam cons tuídos sob a forma de consórcio;
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6.2.2.Estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  imposta  pelo
Município, nos termos do inciso III do ar go 87 da Lei nº 8.666/93;

6.2.3.Tenham sido declarados inidôneos, nos termos do inciso IV do ar go 87 da Lei nº
8.666/93  ou  impedidos  de  licitar  e  contratar,  nos  termos  do  ar go  7  da  lei
10.520/02, em qualquer esfera de Governo;

6.2.4.Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
6.2.5.Estejam  em  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  salvo  as  empresas  que

comprovarem  que  o  plano  de  recuperação  foi  homologado  pelo  juízo
competentes;

6.2.6.Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.
6.3. A  observância  das  vedações  do  subitem  7.2  é  de  inteira  responsabilidade  do

LICITANTE que, em caso de descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
6.4. Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem

mediante  consulta  aos  meios  legais  disponíveis  no  CADASTRO  NACIONAL  DAS
EMPRESAS  INIDÔNEAS  E  SUSPENSAS  –  CEIS,  no  endereço  eletrônico
www  .portaldatransparência.gov.br/ceis  .  

7. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL
7.1. Os interessados em par cipar do pregão deverão dispor de chave de iden ficação e

senha  pessoal  (intransferíveis),  ob das  junto  às  Agências  do  Banco  do  Brasil  S/A
sediada no país.

7.2. A  chave  de  iden ficação  e  a  senha  poderão  ser  u lizadas  em  qualquer  pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por inicia va
devidamente jus ficada no Banco do Brasil S/A.

7.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de
Santana da Vargem a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso
indevido, ainda que por terceiros.

7.4. O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a  responsabilidade  do
licitante  ou  de  seu  representante  legal  pelos  atos  pra cados  e  na  presunção  de
capacidade  técnica  e  habilitatória  para  a  realização  das  transações  inerentes  ao
pregão eletrônico.

8. DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
8.1. O  acesso  deve  ser  feito  na  página  inicial  do  site  www.licitacoes-e.com.br  ,   opção

“Acesso Iden ficado”.
8.2. A  par cipação  no  pregão  eletrônico  se  dará  por  meio  da  digitação  da  chave  de

iden ficação e da senha  pessoal  do representante  credenciado e da subsequente
inserção da proposta de preços e dos documentos de habilitação exigidos no edital
até a data e horário limite estabelecidos para a abertura das propostas.

8.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial  do site  www  .  l  icitacoes-  
e.com.br, “Sala de Disputa”.

8.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o
processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo
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ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância
de qualquer mensagem emi da pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda
do direito de exercer o bene cio previsto na Lei Complementar nº 123/06

8.4.1.Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes,
os lances con nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.4.2.Havendo a desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e reiniciada somente após decorridas no mínimo vinte e
quatro  horas  da  comunicação  do  fato  aos  par cipantes,  no  sí o  eletrônico
u lizado para divulgação.

8.5. A inserção da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
previstas neste edital.

8.6. O licitante será responsável  por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus  lances,  inclusive  os  atos  pra cados  diretamente  ou  por  seu  representante,
excluída  a  responsabilidade  do  provedor  do  sistema  ou  do  órgão  ou  en dade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

8.7. O  licitante  deverá  adotar  como  referência  para  sua  proposta  as  informações
constantes no presente edital e seus anexos.

8.8. Quando do lançamento da proposta eletrônica, por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, o
licitante deverá lançar o valor global do lote em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais.

8.8.1.No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
fretes até o des no e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre
o objeto do presente pregão.

8.8.2.É vedada a iden ficação do licitante quando do preenchimento da PROPOSTA
ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação imediata.

8.9. É vedada a par cipação de um mesmo procurador como representante de licitantes
diferentes em um mesmo lote.

8.10. Os licitantes poderão re rar ou subs tuir a proposta eletrônica anteriormente
inserida no sistema, até o horário limite para acolhimento das propostas.

8.11. O licitante  poderá  concorrer  apenas  no  lote  que  for  de  sua  conveniência,
desde que em sua totalidade.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO
9.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente por meio  eletrônico  proposta inicial  e

documentos  de  habilitação,  até  a  data  e  horário  estabelecidos  para  abertura  da
sessão pública.

9.1.1.A proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor global do(s) lote(s).
O valor unitário do item que compõe o lote será exigido apenas na Proposta
Ajustada, adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação realizada.
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9.1.2. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em
local  próprio  disponibilizado pelo sistema licitações-e,  SENDO VEDADA,  SOB
PENA  DE  INABILITAÇÃO,  sua  subs tuição  por  link  que  permita  acesso  aos
referidos documentos.

9.1.3.O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para os demais
lotes em que tenha interesse em par cipar.

9.1.3.1. Caso  a  documentação  não  seja  anexada  no  lote  ou  não  esteja
disponível no sistema para verificação no ato do julgamento,  o licitante
será inabilitado.

9.2. Os beneficiários da Lei Complementar 123/06 deverão inserir toda a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1 º da LC nº 123, de 2006.

9.3. Para  efeito  do  julgamento  da  habilitação,  os  documentos  inseridos  pelo  licitante
deverão comprovar a sua regularidade na data da abertura das propostas, salvo na
ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06.

9.4. Os  licitantes  poderão  re rar  ou  subs tuir  a  proposta  inicial  e  os  documentos  de
habilitação  anteriormente  inseridos  no  sistema,  até  o  horário  limite  para  o
acolhimento das propostas.

10.DA CONDUÇÃO DO CERTAME
10.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes

atribuições:
10.1.1. Coordenar o procedimento licitatório;
10.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos

ao  edital  e  aos  anexos,  além  de  poder  requisitar  subsídios  formais  aos
responsáveis pela elaboração desses documentos.

10.1.3. Abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET;
10.1.4. Julgar a proposta e a habilitação do arrematante;
10.1.5. Sanear  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos

documentos de habilitação e sua validade jurídica;
10.1.6. Receber,  examinar  e  decidir  recurso,  encaminhando-o  à  autoridade

competente quando man ver sua decisão;
10.1.7. Declarar o vencedor do certame;
10.1.8. Adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, man ver a sua decisão,

hipótese em que a adjudicação será feita por autoridade superior;
10.1.9. Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  para

homologação.
10.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

10.2. O  pregoeiro,  no  exercício  de  suas  funções,  poderá  valer-se  de  pareceres
técnicos  e/ou  jurídicos  exarados  por  servidor/comissão  devidamente  cons tuídos,
para embasar sua decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta.

10.3. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico.

11.DOS PROCEDIMENTOS
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11.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a par r do horário previsto
neste edital, com a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro
a avaliar a aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem
às exigências editalícias.

11.1.1. A  critério  do  pregoeiro  a  disputa  dos  lotes  poderá  ocorrer  de  forma
simultânea.

11.2. Aberta a etapa compe va, os licitantes deverão estar conectados ao sistema
para  par cipar  da  sessão  de  lances.  A  cada  lance  ofertado,  o  licitante  será
imediatamente informado de seu recebimento e dos respec vos registros de horário
e valor.

11.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl mo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo
real, do valor do menor lance registrado por par cipante, vedada a iden ficação do
detentor do lance.

11.6. A  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  inicial  de  10
minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até
dez minutos, a recepção de lances será automa camente encerrada.

11.7. Após  o  término  dos  prazos  estabelecidos  no  subitem  anterior,  o  sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.8. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três,  na ordem de classificação, possam ofertar um único lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

11.8.1. Encerrado esse prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
valores.

11.8.2. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante jus fica va,
admi r o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 12.9.

11.9. O  intervalo  entre  os  lances  enviados  não  poderá  ser  inferior  a  três  (3)
segundos, sob pena de não serem registrados pelo sistema.

11.10. O sistema anunciará o arrematante após o encerramento da etapa de lances
da sessão pública.

11.11. Ocorrendo a situação de empate prevista nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123/06,
após a disputa de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automa camente, a
condução pelo pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos bene cios previstos.

11.11.1. Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas
eletrônicas apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
que não ver sido apresentada por empresa beneficiária.

11.12.  Nas  hipóteses  de desclassificação ou inabilitação do  então arrematante,  o
pregoeiro  verificará  a  ocorrência  de  nova  situação  de  empate,  assegurando  a
preferência de contratação apara os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006,
procedendo da seguinte forma:

11.12.1. Convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via ‘chat’ de
mensagens com antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao
beneficiário  mais  bem classificado,  oportunidade  de  exercer  o  seu direito  de
preferência, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando proposta de
preço inferior à atual, ofertada por empresa que não esteja enquadrada como
beneficiária.  Tal  proposta  deverá  ser  apresentada  no  prazo  e  limites
estabelecidos pelo pregoeiro,  diretamente no ‘chat’ de mensagem do sistema
eletrônico;

11.12.2. A apresentação de proposta após o prazo es pulado na sessão pública
implicará a decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006,
sendo convocadas a ordem de classificação das propostas, para o exercício do
mesmo direito, observado o procedimento previsto na alínea anterior;

11.13. Encerrada a etapa de lances, bem como todos os procedimentos rela vos à
situação de empate prevista nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123/06, o pregoeiro deverá
encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha
apresentado  o  melhor  preço,  para  que  seja  ob da  melhor  proposta,  vedada  a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

11.13.1. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser
acompanhada pelos demais licitantes.

11.14. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas,  envie  a  proposta  ajustada  adequada  ao  úl mo  lance  ofertado  após  a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

11.15. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa bilidade do
preço em relação ao es mado para contratação e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições do edital.

11.15.1. O  pregoeiro  poderá  solicitar  a  demonstração  da  exequibilidade  da
proposta após o término da fase compe va.

11.16. Se a  proposta ou lance de menor  valor não for  aceitável,  ou se  o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente,  verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente
edital, observado o disposto no subitem 12.9.

11.17. Após  a  etapa  de  envio  de  lances,  bem  como  a  cada  desclassificação  ou
inabilitação, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §
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2º  do  art  3º  da  Lei  nº  8.666/93,  se  não  houver  licitante  que  atenda  à  primeira
hipótese.

11.18. Caso  não  haja  envio  de  lances  após  o  início  da  fase  compe va,  serão
aplicados os critérios de desempate nos termos do subitem 12.18.

11.19. Na hipótese de persis r o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11.20. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação
da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado  aos  beneficiários  da  Lei
Complementar  nº  123/06  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual
período, a critério da Administração, para regularização da mesma.

11.20.1. A  prorrogação  do  prazo  para  a  regularização  fiscal  e  trabalhista
prevista  no  subitem  12.21  dependerá  de  requerimento  pelo  interessado,
devidamente fundamentado, dirigido ao pregoeiro.

11.20.2. O requerimento deverá ser apresentado, via sistema eletrônico, dentro
do prazo inicial de 5 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização fiscal e
trabalhista.

11.20.3. A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  acima,
implicará  decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções
previstas  nas  Leis  Federais  nº  8.666/93  e  nº  10.520/02,  sendo  facultado  à
Administração convocar os licitantes remanescentes.

12.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA
12.1. Após a convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá apresentar Proposta

Ajustada conforme modelo. 
12.2. A proposta de preços ajustada deverá conter:

12.2.1. Razão  social,  nº  do  CNPJ,  endereço,  telefone  e  endereço  eletrônico  do
licitante;

12.2.2. Modalidade e número da licitação;
12.2.3. Especificação  do  objeto  licitado,  conforme  este  edital  e  anexos,  sendo

obrigatório constar a marca;
12.2.3.1. No caso em que a marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá

informá-lo.
12.2.4. Valor  global  do  lote discriminado o valor  unitário  e  o  total  do item que o

compõe;
12.2.4.1. Os  valores  unitários  e  total  devem  ser  apresentados  em  moeda

corrente nacional e em algarismo com no máximo 2 (duas) casas decimais.
12.2.4.2. O valor  global  dos  lotes  deve  ser  apresentado  em moeda  corrente

nacional,  em algarismo  e  por  extenso,  com no  máximo  2  (duas)  casas
decimais.

12.2.4.2.1. Quando  a  divisão  do  valor  global  pela  quan dade  licitada
resultar  em  valor  com  mais  de  2  (duas)  casas  decimais,  o  valor
unitário  deverá  ser  adequado ao limite  de  duas  casas  decimais.  O
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valor global de cada lote ob do após a adequação deverá ser igual ou
inferior ao valor arrematado.

12.2.5. Declaração  de  validade  da  proposta  de  90  (noventa)  dias,  contados  da
assinatura;

12.3. Junto  a  proposta  de  preços  ajustada  a  empresa  arrematante  deverá
apresentar:

12.3.1. Declaração  de  BENEFICIÁRIO  DA  LEI  COMPLEMENTAR  123/06,  conforme
modelo ANEXO II, no caso de beneficiário.

12.3.2. Declaração  de  elaboração  independente  de  proposta,  conforme  modelo
ANEXO III.

12.4. Só será aceito um preço e uma marca para cada produto.
12.5. Para fins de verificação da adequabilidade do produto em face das exigências

editalícias, poderão ser solicitadas amostras, de acordo com o especificado no TERMO
DE REFERÊNCIA.

13.DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

13.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente
com a proposta inicial, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para a abertura da sessão pública.

13.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em
local  próprio  disponibilizado  pelo  sistema  licitações-e,  SENDO  VEDADA,  SOB
PENA  DE  INABILITAÇÃO,  sua  subs tuição  por  link  que  permita  acesso  aos
referidos documentos.

13.1.2. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para os demais
lotes em que tenha interesse em par cipar.

13.1.2.1. Caso  a  documentação  não  seja  anexada  no  lote  ou  não  esteja
disponível no sistema para verificação no ato do julgamento,  o licitante
será inabilitado.

13.2. Para  habilitação  dos  licitantes  será  exigida  a  documentação  relacionada
abaixo:

13.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

13.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.2.1.2. Ato  cons tu vo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor  devidamente

registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de
sociedades por ações,  acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

13.2.1.3. Inscrição  do  ato  cons tu vo,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;

13.2.1.4. Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira em funcionamento no país,  e ato de registro ou autorização
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para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a vidade
assim o exigir;

Observação: Para todos os efeitos,  considera-se como ato cons tu vo, estatuto ou
contrato social em vigor, o documento de cons tuição da empresa, acompanhado da
úl ma(s)  alteração(ões)  referente(s)  à  natureza  da  a vidade  comercial  e  à
administração da empresa, ou a úl ma alteração consolidada.

13.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

13.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ);
13.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,

se  houver,  rela vo ao domicílio  ou sede do licitante,  per nente  ao seu
ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;

13.2.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital
e Municipal  do domicílio  ou sede do licitante,  ou outra equivalente,  na
forma da lei;

13.2.2.4. Prova  de  regularidade  rela va  à  Seguridade  Social  e  ao  Fundo  de
Garan a por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais ins tuídos por lei.

13.2.2.5. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Jus ça  do
Trabalho, mediante apresentação de cer dão, 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.

13.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.2.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emi do(s) por pessoa jurídica de
direito  público  ou  privado,  comprovando  que  o  licitante  fornece  ou
forneceu bens de natureza compa vel com o objeto do lote arrematado,
em quan dade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).

13.2.3.1.1. Será  permi do  o  somatório  de  atestados  para  efeito  da
comprovação da alínea 14.2.3.1.

13.2.3.1.2. O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  estar  emi do(s)  em  papel(eis)
mbrado(s) do(s) órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que expediu(rão), ou

devera(ão)  conter  carimbo  do  CNPJ  do(s)  mesmo(s)  ou  outra
informação que permita a devida iden ficação dos emitentes.

13.2.3.1.3. O(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica  poderá(ão)  ser
apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s)
filial(ais) do licitante.

13.2.3.1.4. Não  será(ão)  aceito(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica
emi do(s) pelo próprio licitante.

13.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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13.2.4.1. Cer dão  nega va  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,
expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da pessoal  jurídica,  ou  de  execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa sica, quando for o caso.

13.2.4.1.1. Na hipótese em que a cer dão para recuperação judicial  ou
extrajudicial foi posi va, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento,  pelo  juízo  competente,  do  plano  de
recuperação em vigor.

13.2.5. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas
situações  previstas  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da  Cons tuição  da  República,
conforme modelo do ANEXO I.

13.3. O  licitante  obriga-se  a  declarar  a  superveniência  de  fato  impedi vo  da
habilitação, quando houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

13.4. Sob  pena  de  inabilitação,  os  documentos  apresentados  para  habilitação
deverão estar em nome do licitante, devendo ser observado:

13.4.1. Se  o  licitante  for matriz,  todos os  documentos deverão estar  em nome da
mesma;

13.4.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emi dos
somente em nome da matriz;

13.4.3. Para efeito de qualificação técnica serão admi dos atestados de capacidade
técnica emi dos em nome da matriz e/ou filial.

13.5. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade
deverão possuir data de emissão de até no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo
como referência a data de abertura da proposta.

13.5.1. Não se enquadram no sublote os documentos que, pela própria natureza, não
apresentam prazo de validade,  inclusive  quanto aos  atestados de capacidade
técnica.

13.6. Os beneficiários da Lei Complementar nº 123/06 deverão apresentar toda a
documentação  de  habilitação  referente  à  comprovação  de  regularidade  fiscal  e
trabalhista, como condição para ter o objeto adjudicado a seu favor.

13.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
a devida regularização ocorrerá conforme disposto no sublote. 

Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos inseridos pelo licitante deverão
comprovar a sua regularidade na data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do
previsto no §1 do art. 43 da LC 123/06.

14.DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

14.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, observadas
as exigências deste edital e seus anexos.
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14.1.1. Para  efeito  de  julgamento  das  propostas  apresentadas,  será  considerada  a
pesquisa de preços mais próxima realizada anteriormente à data da abertura das
propostas eletrônicas.

15.DOS RECURSOS

15.1. Declarado vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele
que foi desclassificado antes da sessão de lances poderá manifestar mo vadamente a
intenção de recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico,
nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de
vencedor ou no lote fracassado.

15.1.1. A manifestação a  que  se refere  o  subitem anterior  deverá  ser  mo vada  e
efe vada através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.

15.2. Não serão acolhidos os  recursos apresentados fora  do prazo legal,  nem os
recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não iden ficado
no processo para representar o licitante.

15.3. Será  concedido  o  prazo  de  3  (três)  dias  para  apresentação  das  razões  de
recurso, contados do término do prazo para manifestação mo vada da intenção de
recorrer.  Os  demais  licitantes  ficarão automa camente  in mados  para  apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da mo vação
da intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

15.5. O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos
insusce veis de aproveitamento.

15.6. As razões do recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas via INTERNET,
para o e-mail  compras@santanadavargem.mg.gov.br ou ser entregues no setor de
protocolo Geral localizado na Praça Padre João Maciel Neiva 15, no Centro de Santana
da Vargem/MG CEP 37.195-000 das 7 h às 16 h.

15.7. As  respostas  serão  disponibilizadas  diretamente  no  site  www  .l  icitacoes-  
e.com.br.

16.DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS – ARP

16.1. Homologada a licitação o Setor de Compras/Licitações lavrará um documento
vincula vo  obrigacional  com  força  de  compromisso  para  futura  aquisição
denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

16.2. A adjudicatária terá até 5 (cinco) dias úteis contados da sua convocação para
assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.
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16.2.1. O prazo para assinatura es pulado no subitem anterior poderá ser prorrogado
por uma vez, por igual período, quando solicitado, durante o transcurso, desde
que haja mo vo jus ficado, devidamente aceito pela Administração.

16.3. É  facultado  ao  Órgão  gerenciador  convocar  os  licitantes  remanescentes
quando o convocado não assinar a ARP no prazo e condições determinados no edital.

16.4. A ARP terá  validade  e  vigência  por  12  (doze)  meses,  contados  a  par r  da
assinatura.

16.5. A ARP será lavrada em 2 (duas) vias.
16.6. A ARP a ser celebrada, conforme Minuta –  ANEXO  – parte integrante deste

edital – parte integrante deste edital, conterá, dentre suas cláusulas, as de: Sistema
de  Registro  de  Preços;  Da  execução  da  Ata;  Condições  de  entrega,
acondicionamento  e  transporte;  Condições  de  recebimento;  Condições  de
pagamento;  Obrigações  do  fornecedor;  Obrigações  do  Órgão  Gerenciador;
Alteração  de  preços  e  Marcas;  Pesquisa  de  Preços;  Obrigações  dos  Órgãos
Par cipantes e Cancelamento do Registro de Preços.

16.7. Para  ciência  dos  interessados  e  efeitos  legais,  a  publicação  da  ARP  será
providenciada e correrá por conta e ônus da Administração Municipal.

17.DAS SANÇÕES

17.1. A  aplicação  de  penalidade  à  licitante  vencedora  reger-se-á  conforme  o

estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administra vas da Lei Federal

nº 8.666/93.

17.2. De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injus ficado no

fornecimento, contratação ou da prestação de serviço, execução dos serviços objeto

deste contrato, sujeitará a Contratada, a juízo da administração Municipal, à multa de

0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor

contratado.

17.3. A multa prevista no item 17.2 será descontada dos créditos que a contratada

possuir com o município, e poderá cumular com as demais sanções administra vas,

inclusive com as multas previstas abaixo.

17.4. Caso  a  CONTRATADA  se  recuse a  fornecer  o  produto ou prestar  o serviço

constante do objeto, conforme contratado, sem mo vo jus ficado, ficará

caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada,

isoladamente ou cumula vamente:

17.4.1.  advertência, por escrito;
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17.4.2. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação efetuada,

pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

17.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar junto à administração pública,

enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição, ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

17.5. Caso  a  CONTRATADA  não  possa  cumprir  os  prazos  es pulados,  deverá

apresentar jus fica va por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério

da CONTRATANTE a sua aceitação.

17.6. Se a fiscalização iden ficar irregularidades ou desconformidades passíveis de

saneamento  no ficará  a  CONTRATADA  para,  em  prazo  determinado,  proceder  às

correções  necessárias.  Se,  findo  o  prazo  estabelecido  pela  fiscalização,  às

irregularidades não forem sanadas, será considerado o inadimplemento contratual.

17.7. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso o inadimplemento ou

irregularidade come da pela CONTRATADA acarrete consequências no fornecimento

do objeto contratado.

17.8. Será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total contratado,

por dia de atraso no fornecimento do objeto contratado, contados a par r do prazo

estabelecido na advertência / no ficação escrita emi da pela Administração Pública,

aplicada em dobro a par r do décimo dia de atraso até o vigésimo dia, quando a

Administração  poderá  decidir  pela  con nuidade  da  multa  ou  rescisão  contratual,

aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa, sem prejuízo da aplicação das

demais cominações legais.

17.9. No  caso  de  reincidência,  ou  em  situações  que  causem  significa vos

transtornos, danos ou prejuízos à Administração Pública Direta ou Indireta, ocasiões

em  que  o licitante  apresentar  documentação  falsa  ou  deixar  de  entregar

documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento,

contratação ou prestação de serviço do  objeto, não man ver a  proposta,  não

celebrar  o  contrato  ou instrumento equivalente,  falhar ou fraudar  a  execução do

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
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fiscal, ser-lhe-á aplicada sanção de impedimento de licitar  e  contratar  com a

Administração Pública, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os mo vos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, garan da a prévia defesa, sem prejuízos das

multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais.

17.10. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao

licitante  a  sanção  de  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração

pelos prejuízos resultantes  e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com

base no subitem anterior.

17.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Administração

Pública direta  e Indireta  pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem

pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados

judicialmente.

17.12. Se a CONTRATADA não ver valores a receber do Município terá o prazo de 05

(cinco) dias úteis,  após a no ficação oficial,  para recolhimento da multa na forma

estabelecida no subitem anterior.

17.13. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste edital ou no contrato

administra vo ou outro instrumento administra vo será precedida de processo

administra vo, garan ndo-se no mesmo à CONTRATADA o direito da ampla defesa e

do contraditório.

18.DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

18.1. Nos procedimentos licitatórios e nas contratações realizadas pelo Município de
Santana da Vargem serão observadas as determinações que se seguem.

18.2. O  Município  de  Santana  da  Vargem  exige  que  os  licitantes/contratados,
observem o mais alto padrão de é ca durante a licitação e execução dos contratos.
Em  consequência  desta  polí ca,  define,  com  os  propósitos  dessa  disposição,  os
seguintes termos:
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18.2.1. “prá ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação
de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no
processo de licitação ou execução do Contrato;

18.2.2. “prá ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo  de  licitação  ou  a  execução  de  um  contrato  em  detrimento  do
Contratante;

18.2.3. “prá ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes  ou  após  a  apresentação  da  proposta)  com  ou  sem conhecimento  do
contratante, des nado a estabelecer os preços das propostas a níveis ar ficiais
não compe vos e privar o Contratante dos bene cios da compe ção livre e
aberta;

18.2.4. “prá ca coerci va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par cipação
delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

18.2.5. “prá ca obstru va” significa:
18.2.5.1. Destruir,  falsificar,  alterar  ou  esconder  intencionalmente  provas

materiais  para  inves gação  ou  oferecer  informações  falsas  aos
inves gadores com o obje vo de impedir uma inves gação do Contratante
ou outro Órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção
ou conspiração;  significa  ainda  ameaçar,  assediar  ou  in midar  qualquer
parte  envolvida  com  vistas  a  impedir  a  liberação  de  informações  ou
conhecimentos que sejam relevantes para a inves gação; ou

18.2.5.2. Agir intencionalmente com o obje vo de impedir o exercício do direito
do Contratante ou outro Órgão de Controle de inves gar e auditar.

18.3. O Município rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na legislação
vigente  se  julgar que o  licitante,  diretamente ou por um agente,  envolveu-se  em
prá cas  corruptas,  fraudulentas,  conspiratórias  ou  coerci vas  durante  o
procedimento licitatório.

18.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas será denunciada para
a adoção das medidas cabíveis.

19.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Poderá a administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por
conveniência  administra va e  interesse  público  devidamente  jus ficado,  sem que
caiba ao licitante direito à indenizações excetuadas as hipóteses previstas em lei.

19.2. O  licitante  é  responsável  pela  fidelidade  e  legi midade  das  informações
prestadas  e  dos  documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitação  e  da
execução do fornecimento. A falsidade de qualquer  documento apresentado ou a
inverdade  das  informações  nele  con das  implicará  a  imediata  desclassificação  do
licitante que o ver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, no cancelamento
do processo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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19.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

19.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

19.4. O licitante  in mado  para  prestar  qualquer  esclarecimento adicional  deverá
fazê-lo  no  prazo  determinado  pelo  pregoeiro,  sob  pena  de
desclassificação/inabilitação.

19.5. O não atendimento de exigências  formais não essenciais  não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta.

19.6. A  verificação  pelo  órgão  ou  en dade  promotora  do  certame  nos  sí os
eletrônicos oficiais de órgãos e en dades emissores de cer dões poderá cons tuir
meio legal de prova, para fins de habilitação, respeitado o disposto no item.

19.6.1. O município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade do acesso
ao documento nos sí os eletrônicos oficiais de órgãos e en dades emissores de
cer dões, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas contatadas, o
licitante será inabilitado.

19.7. O fornecedor não poderá:
19.7.1. Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de

serviço  secundário  que  não  integre  a  essência  do  objeto,  desde  que
expressamente  autorizada  pelo  Contratante,  man da  em  qualquer  caso  a
integral responsabilidade da Contratada;

19.7.2. Associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização
de capital, salvo com expressa autorização do Contratante.

19.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.9. As  decisões  referentes  a  este  processo  licitatório  serão  comunicadas  aos
licitantes via sistema eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove
o recebimento ou ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município e/ou
Diário dos Município Mineiros (AMM).

19.10. Os casos  não previstos neste edital  serão decididos pelo pregoeiro ou pela
autoridade a ele superior.

19.11. A par cipação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos
deste edital.

19.12. Os fornecimentos  dos  produtos,  objetos  do presente  edital,  serão  tratados
como contratações autônomas e independentes, para todos os fins de direito.
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19.13. O  fornecedor  deverá  manter  em  compa bilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, em
cumprimento ao disposto no Inciso XIII do ar go 55 da Lei nº 8.666/93.

19.14. Aplicam-se  ao  objeto  licitado  todas  as  normas  e  exigências  do  Código  de
Defesa do Consumidor.

19.15. A Licitante/Contratada/Fornecedor/Conveniada fica ciente de que ocorrerá a
publicação dos dados pessoais como nome completo e CPF de eu sócio representante
nos  instrumentos  jurídicos  celebrados,  que  serão  publicados  em  portal  de
transparência  com  acesso  livre,  para  fins  de  cumprimento  da  lei  de  acesso  à
Informação.

19.16. Fica  eleito  o  foro  da  comarca  de  Três  Pontas/MG  para  julgamento  de
quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

19.17. Fazem parte integrante deste edital:
19.17.1. TERMO DE REFERÊNCIA
19.17.2. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL;
19.17.3. MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA;
19.17.4.  MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR

123/06;
19.17.5. V-MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  ELABORAÇÃO  INDEPENDENTE  DE

PROPOSTA;
19.17.6. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERENCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 48/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

MENOR PREÇO POR ITEM.

1. DO OBJETO

Registro de preços para aquisição de leites especiais, suplementos alimentares,

dietas alimentares e espessantes.

Item Quan dade Unid Código Descrição

001      1.500 LA 000025814 ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE APRESENTEM 
ALERGIA À PROTEÍNAS Alimentação de lactentes e crianças que 
apresentem alergia à proteínas de vaca e /ou soja, distúrbios 
absor vos ou outras condições clínicas que requeram terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e 
hipoalergênica, à base de proteína hidrolisada de soro do leite, 
TCM e óleos vegetais, com maltodextrina. Isenta de soja, lactose,
sacarose, frutose e glúten. Embalagem em pó, com no mínimo 
400g.

002      1.000 LA 000025842 ALIMENTO FORMULADO PARA PESSOAS COM DIABETES, PARA 
SUPLEMENTAÇÃO NUTRI Alimento formulado para pessoas com 
diabetes, para suplementação nutricional com exclusivo 
carboidrato de lenta absorção diminuindo os picos de glicose no 
sangue. É um produto que possui todos os nutrientes como 
proteínas, vitaminas, minerais e fibras. Para quem busca manter 
energia no seu dia a dia. Possui baixos teores de açúcares. Sem 
Sacarose, lactose e não contém glúten. Lata com 850 gramas.
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003      2.000 LA 000027752 ALIMENTO INFANTIL 2000Fornece nutrição completa e 
balanceada para crianças da 1 e 10 anos de idade. Podem ser 
usadoscomo suporte total de nutrição, ou como suplemento 
nutricional. A formulação única  contendo baixos níveis 
da lactose torna-o ideal para: promover crescimento saudável; 
convalescença de doenças; complementação de lanches ou 
refeições; crianças intolerantes à lactose. (*Não é indicado a 
pacientes com galactosemia. Não é des nado ao uso parenteral. 
Não contém glúten.)  Contém 100% ou mais de U.S. RDA para 
proteína, vitaminas e minerais, em 1.000 ml para crianças de 1 a 
6 anos de idade, a em 1.300 ml para crianças de 7 a 10 anos de 
idade. Lata com 400 gramas. Fornece aproximadamente 1 kcal 
por ml. Ingredientes: 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, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
manganês, sulfato cúprico, cloreto de cromo, iodeto de potássio,
molibdato de sódio, selenito de sódio), concentrado de proteína 
da soro de leite, vitaminas (cloreto de colina, ácido ascórbico, 
niacinamida, acetato da alfatocoferol, pantotenato de cálcio, 
cloridrato de piridoxina, cloridrato de 

amina riboflavina, vitamina A palmitato, ácido fólico, 
bio na, vitamina D3, filoquinona, cianocobalamina), inositol, 
taurina, palmitato ascorbil, L-carni na e ?-caroteno.

004      1.500 LA 000025832 ALIMENTO NUTRICIONAL COM: LEITE EM PÓ DESNATADO, 
MALTODEXTRINA, PROTEÍ Alimento nutricional com: leite em pó 
desnatado, maltodextrina, proteína isolada do soro do leite de 
vaca, caseinato de cálcio ob do do  leite de vaca, gordura láctea,
frutooligossacarídeos, inulina, minerais ( citrato de cálcio, 
carbonato de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, fosfato 
de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de cobre e selenato de 
sódio), vitaminas (vitamina C, bitartarato de colina, vitamina E, 
inositol, vitamina D, vitamina A, niacina, pantotenato de cálcio, 
vitamina B1, vitamina B6, vitamina K, Vitamina B2, ácido fólico, 
vitamina B2 e bio na) e emulsificante leci na de soja. não 
contém glúten. alérgicos: contém leite e derivados e derivados 
de soja, sem sabor.lata com 370 gramas.

005      2.000 LA 000025833 ALIMENTO NUTRICIONAL COM: SACAROSE, MALTODEXTRINA, 
LEITE EM PÓ DESNATA Alimento nutricional com: sacarose, 
maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo (leite em pó 
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desnatado e emulsificante leci na de soja), fosfato de cálcio, 
ascorbato de sódio, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, 
sulfato de zinco, acetato de DL-alfa tocoferil, ferro carbonil, 
niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de re nil, 
gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitamina B12 
cloridrato de amina, vitamina K1, cloridrato de piridoxina, 
iodeto de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, 
cloreto de cromo, molibdato de sódio, bio na, selenito de sódio, 
aroma zante, estabilizante, carragena. Contém lactose.NÃO 
CONTÉM GLÚTEN.lata com 400 gramas no sabor baunilha, 
chocolate ou morango.

006      3.000 FR 000025831 ALIMENTO NUTRICIONAL SABOR DE BAUNILHA, Alimento 
nutricional sabor de baunilha,  para nutrição enteral ou oral, 
normocalórico (1ml fornece 1,2Kcal), com os ingredientes: Água, 
maltodextrina, proteína isolada de soja, óleo de canola, 
triglicerídeos de cadeia média, citrato de potássio, fosfato 
tricálcico, citrato de sódio, bitartarato de colina, cloreto de 
potássio, óxido de magnésio, cloreto de magnésio, vitamina C, 
sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, niacina, vitamina A, 
sulfato de manganês, pantotenato de cálcio, gluconato de cobre,
vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, 
iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio, 
vitamina K, selenito de sódio, bio na, vitamina B12, 
an espumantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
polidime lsiloxano, emulsificante leci na de soja, estabilizante 
carragena, aroma zante e corante natural urucum. FRASCO DE 1
LITRO.

007      2.500 LA 000025844 ALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA 
NUTRIÇÃO ENTERAL OU Alimento para situações metabólicas 
especiais para nutrição enteral ou oral, formulado para auxílio 
no controle glicêmico, normocalórico (na diluição 
padrão).Sabor :Baunilha. Ingredientes: Dextrina de tapioca, óleo 
de girassol, proteína do soro do leite, caseinato de potássio 
ob do do leite de vaca, óleo de canola, amido de batata, fibra de
ervilha, goma acácia, inulina, hidróxido de sódio, ácido fosfórico, 
hidróxido de potássio, ácido cítrico, bitartarato de colina, cloreto
de cálcio, cloreto de magnésio, maltodextrina, carbonato de 
cálcio, vitamina C, taurina, L-carni na, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, vitamina E, vitamina A, niacina, pantotenato de cálcio, 
vitamina D, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina 
B2, ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de 
cromo, molibdato de sódio, vitamina K, bio na, sulfato de 
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manganês, vitamina B12, emulsificante lec na de soja, 
aroma zante e edulcorante ar ficial acessulfame de potássio. 
não contém glúten. alérgicos: contém derivados de leite e soja. 
Embalagem: lata de 400 gramas.

008      1.000 LA 000025815 ALIMENTO, LEITE, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE ALERGIAS 
PARA LACTENTES Alimento, leite, indicado para a prevenção de 
alergias para lactentes coma história familiar de alergias. 
Alimento, leite, a ser u lizado pelo lactente antes do quadro 
alérgico aparecer, lactentes com ausência de contato prévio com
proteína intacta. Descrição: Alimento fórmula infan l a base de 
proteína do soro parcialmente hidrolizada, com adição de 
prebió cos, ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa- 
Ácido Docosahexaenóico e Ácido Araquidônico e nucleo deos. 
Isento de sacarose, frutose e glúten. Embalagem em pó, com no 
mínimo 400g.

009      1.000,000
0

LA 000025835 DIETA CETOGÊNICA PARA CRIANÇAS COM EPILEPSIA REFRATÁRIA
A MEDICAMENTOS Dieta cetogênica para crianças com epilepsia 
refratária a medicamentos. Contém 4g de gordura para cada 1g 
de carboidratos + proteínas e é adicionado de todas as vitaminas
e minerais em quan dades balanceadas, contribuindo para o 
alcance e manutenção do estado de cetose e o alcance das 
metas nutricionais. Lata com 300 gramas.  Referência: KETOCAL

010      3.000 FR 000027753 DIETA ENTERAL Dieta enteral com os seguintes 
ingredientes :água, maltodextrina, caseinato de sódio ob do do 
leite de vaca, óleo de canola com baixo teor erúcico, caseinato 
de cálcio ob do do leite de vaca, proteína de soja, óleo de soja, 
triglicerídeos de cadeia média, fibra de soja, goma arábica, 
frutooligossacarídeos, citrato de magnésio, bitartarato de 
colina,fosfato de cálcio tribásico, inulina, cloreto de potássio, L-
ascorbato de sódio, citrato de cálcio, sal, sulfatoferroso, acetato 
de DL-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, nico namida, sulfato de 
manganês, gluconato de cobre, Dpantotenato de cálcio, 
cloridrato de amina, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina,palmitato de re nila, ácido fólico, iodeto de potássio, 
cloreto de cromo, molibdato de sódio, selenito de sódio, 
fitomenadiona, D-bio na, colecalciferol, cianocobalamina, 
estabilizante citrato de potássio e carragena, emulsificante 
leci na de soja, regulador de acidez hidróxido de potássio e 
citrato trisódico, aroma zante, e an espumante 
polidime lsiloxano. ALÉRGICOS : CONTÉM DERIVADOS DE LEITE 
E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FRASCO DE 1 LITRO. Distribuição 
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energé ca:     • Densidade calórica 1,5Kcal/ml – 1500Kcal por 
litro     • Proteínas: 17%     • Carboidratos: 56%     • Gorduras: 
27%     • Osmolaridade 450 mOsm/L de água.     • Fonte de 
proteínas: 84% caseinato de cálcio e sódio ob do do leite de 
vaca e 16% proteína de soja     • Fonte de carboidratos: 100% 
maltodextrina.     • Fonte de lipídeos: 54% óleo de canola, 23% 
óleo de soja e 23% TCM     • Fonte de fibras: 8 g/L, 55% fibra de 
soja, 20% goma acácia, 18% FOS (frutooligossacarídeo) e 7% 
inulina     • Formas de apresentação: Sistema Fechado 1000 ml e 
Tetra Square 1000 ml     • Sabor: Baunilha (Sistema Fechado 
1000 ml e Tetra Square 1000ml)

011      1.000 FR 000025816 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA E 
HIPERCALÓRICA (DENSIDA Dieta Nutricionalmente completa 
normoproteica e hipercalórica (densidade calórica de até 1,5 
kcal/ml) com até 35% de lípídeos, com fibras, hipossódica, isento
de sacarose, lactose e glutén. Pode conter fração proteica de 
proteína isolada de soja de até 20%, desejável 100% de caseinato
de sódio. Com quan dade miníma de fibra alimentar de 
2g/100ml, Frasco 1000 ml.

012        800 FR 000025817 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 7 A 
12 ANOS, NORMOCAL Dieta nutricionalmente completa para 
crianças de 7 a 12 anos, normocalórica e normoprotéica, 
enriquecida com mix de carotenóides e com exclusivo mix mf6, 
com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. baixa 
osmolaridade. isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco 
500ml.

013        800 LA 000027131 FORMULA PADRÃO COMPLETA E BALANCEADA DESTINADA 
PARA NUTRIÇÃO Para nutrição de pessoas com necessidades 
especiais. Recomendado para auxiliar na manutenção e/ou 
recuperação do estado nutricional. Dietas com esse perfil podem
se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas 
condições, como por exemplo em situações de prda de peso 
indesejada. Ingredientes: Maltodextrina, óleo de girassol, 
proteína isolada do soro do leite de vaca, sacarose, caseinato de 
potássio ob do doo leite da vaca, óleo de canola, hidróxido de 
sódio, ácido cítrico, hidróxido de potássio, fosfato de sódio, 
bitartarato de colina, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, 
cloreto de magnesio, vitamina c, taurina, l-carni na, sulfato 
ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, vitamina A, niancina, 
pantotenato de calcio, vitamina D, silfato de cobre, vitamina b1, 
vitamina b2, ácido fólico, iodeto de potassio, selenito de sódio, 
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cloreto de cromo, molibdato de sódio, vitamina k, bio na, 
vitamina b12, emulsificante leci na de soja e aroma zante. 
Alérgicos: contem derivados de leite de soja. Não conté gluten. É
normocalorico com 1,0kcak por 1ml, na diluição padrão.

014        800 LA 000025818 FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS, NUTRICIONALMENTE 
COMPLETA, EM PÓ, PA Fórmula alimentar de aminoácidos, 
nutricionalmente completa, em pó, para crianças acima de um 
ano, com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e 
absorção de nutrientes. Fórmula com eficácia comprovada em 
estudos clínicos. Isenta de proteína látea, lactose, galactose, 
sacarose, frutose e glúten. Uso via oral e /ou enteral. Densidade 
calórica 100 KCAL/100ml. Possui 10% de proteínas (100% 
aminoácidos livres), 58,5% de carboidratos (100% maltodextrina)
e 31,5% de lipídeos (100% óleos vegetais, sendo 35% 
triglicerídeos de cadeia média). Embalagem em pó, com no 
mínimo 400g.

015      1.500 LA 000025838 FÓRMULA COM AMIDO DE MILHO HIDROLISADO, ÓLEO DE 
MILHO,CASEINATOS DE SÓ Fórmula com amido de milho 
hidrolisado, óleo de milho,caseinatos de sódio e cálcio, sacarose,
minerais (citrato de potássio, citrato de sódio, cloreto de 
magnésio, cloreto de potássio, fosfato de cálcio tribásico, sulfato 
de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato cúprico, 
molibdato de sódio, cloreto de cromo, selenito de sódio, iodeto 
de potássio), proteína isolada de soja, vitaminas (cloreto de 
colina, ácido ascórbico, acetato de alfatocoferol, pantotenato de 
cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de amina, riboflavina,
palmitato de vitamina A, ácido fólico, bio na, filoquinona, 
cianocobalamina, vitamina D3), palmitato ascorbil, mistura de 
tocoferol e betacaroteno. Lata com 400 gramas.

016        800 LA 000025839 FÓRMULA COM SACAROSE, MALTODEXTRINA, XAROPE DE 
MILHO, PROTEÍNA DE SORO Fórmula com sacarose, 
maltodextrina, xarope de milho, proteína de soro de leite, óleo 
de girassol, caseinato de potássio ob do do leite de vaca, óleo 
de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, 
óleo de milho, fosfato de sódio, leci na de soja, carbonato de 
cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina 
A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, 
vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido
pantotênico, bio na e taurina), bitartarato de colina, cloreto de 
magnésio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e 
iodo), L-carni na, aroma zante, regulador de acidez ácido 
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cítrico. não contém glúten. alérgicos: contém derivados de soja e
leite. Lata com 400 gramas.

017      2.000 LA 000025834 FÓRMULA EM PÓ PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (ALIMENTAÇÃO
POR SONDA - ALTERN Fórmula em pó para alimentação enteral 
(alimentação por sonda - alterna va para ingestão de alimentos 
quando não é possível se alimentar via oral). Nutricionalmente 
completa (contém todas as vitaminas e minerais) e com 
quan dades adequadas de calorias, proteinas, carboidratos e 
lipídios (gorduras) para uma boa nutrição. Dieta em pó à base de
proteína isolada de soja, rica em isoflavonas.  Nutricionalmente 
completa e normocalórica na diluição padrão. Hipossódica, 
isenta de sacarose, lactose e glúten.Lata com 800 gramas,sabor 
baunilha.

018      3.000 LA 000025820 FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A 
PARTIR DO 6º MÊS DE V Fórmula infan l para alimentação de 
lactentes a par r do 6º mês de vida, adicionada de ferro, com 
lactose e maltodextrina , com caseína e proteína do soro, 
embalagem em pó, com no mínimo 400g. Não contém Glúten.

019      3.000 LA 000025821 FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES DESDE 
O NASCIMENTO ATÉ Fórmula infan l para alimentação de 
lactentes desde o nascimento até o 6º mês de vida, 100% 
lactose, perfil lipídico que possua oleína de palma, adicionada de
ferro e selênio, com relação caseína:proteína do soro de 30-
40/60-70, embalagem em pó, 800g. Não contém Glúten.

020      1.500 LA 000025822 FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES DESDE 
O NASCIMENTO COM Fórmula infan l para alimentação de 
lactentes desde o nascimento com intolerância à lactose. 
Fórmula isenta de lactose, sacarose e proteína da soja, acrescida 
de nucleo deos e LcPUFAS, 100% maltodextrina.Não contém 
glúten. Embalagem em pó, com no mínimo 400g.

021        500 LA 000025823 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 10º MÊS DE 
VIDA, ADICIONAD Fórmula infan l para lactentes a par r do 10º 
mês de vida, adicionada de ferro, com latose e maltodextrima, 
com caseína e proteína do soro. Embalagem em pó, com no 
mínimo 400g. Não contém glúten.

022        800 LA 000025824 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA 
LACTENTES E CRIAN Fórmula infan l para lactentes e de 
seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, para 
necessidades dietorerápicas específicas, nutricionalmente 
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completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% 
aminoácidos livres e sinté cos, 100% xarope de glicose, óleos 
vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e 
nucleo deos. Indicada para crianças de 0 a 36 meses de idade 
com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de
nutrientes. NÃO CONTÉM GLÚTEN., transição de nutrição 
parenteral para enteral. Densidade calórica 67 Kcal/100ml. 
Possui 11,2% de proteínas (100% aminoácidos livres e sinté cos),
43,1% de carboidratos (100% xarope de glicose) e 45% de 
lipídeos (Óleos vegetais, TCM-Triglicerídeos de Cadeia Média, 
ARA- Ácido araquidônico e DHA-Ácido docosahexaenóico). 
Embalagem em pó, com no mínimo 400g.

023        500 LA 000025819 FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, 
ADICIONADA DE FER Fórmula infan l à base de proteína isolada 
de soja, adicionada de ferro e L-me onina, para necessidades do 
lactente a par r do 6º mês, isento de lactose, isento de sacarose 
100% gordura vegetal. Isento de sacarose, lactose e proteínas 
lácteas, embalagem em pó, com no mínimo 400g. Não contém 
Glúten.

024      1.000 FR 000025836 FÓRMULA LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA 
SITUAÇÕES METABÓLICAS Fórmula líquida, nutricionalmente 
completa para situações metabólicas especiais. Para uso de 
nutrição enteral (sonda) ou oral, formulada com 
Arginina/Prolina. Com alto teor de Zinco, Selênio, Vitaminas A, E 
e C. Sem adição de Sacarose. Isento Glúten.  Frasco de 200ml.

025      2.000 LA 000025825 FÓRMULA PARA LACTENTES QUE APRESENTEM REGURGITAÇÃO 
E/OU REFLUXO GASTRO Fórmula para lactentes que apresentem 
regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico. Alimentação para 
lactentes desde o nascimento. Fórmula adicionada de agente 
espessante e contém predominância de caseína. Não contém 
Glúten. Embalagem em pó, com no mínimo 400g.

026        500 LA 000025826 MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA ESPESSAMENTO DE 
ALIMENTOS FRIOS OU QUENTES. Módulo de carboidrato para 
espessamento de alimentos frios ou quentes. Isento de lactose, 
sacarose e glúten. Apresentação mínima de 125gr.

027        800 LA 000025837 MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO PARA 
NUTRIÇÃO ENTERAL (VIA Módulo de Proteína de Alto Valor 
Biológico para nutrição enteral (via sonda) ou oral. Isento de 
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sabor, Fibras, Glúten e Lactose. Lata com 240 gramas.

028      2.000 LA 000025827 NUTRIÇÃO ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E 
HIPERCALÓRICA 1,5 KCAL/ML E Nutrição oral, nutricionalmente 
completa e hipercalórica 1,5 Kcal/ml em pó. Para crianças a 
par r de 1 ano de idade. Fornece alto aporte de nutrientes em 
menor volume. Rica em vitaminas e minerais. 100% óleos 
vegetais Isento de lactose e glúten. Sem sabor. Embalagem em 
pó, com no mínimo 400g.

029      1.000 FR 000025829 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO 
DE IDADE, HIPERC Suplemento alimentar para crianças a par r 
de 01 ano de idade, hipercalórico, fornecendo alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. Rico em vitaminas e minerais, 
enriquecido com mix de fibras 60% solúveis e 40% insolúveis. 
Indicado para desnutrição, pré e pós operatório, pacientes com 
anorexia e com baixa ingestão de fibras. Isento de lactose e 
glúten - Frasco 200ml.

030      1.500 FR 000025830 SUPLEMENTO HIPERPROTÉICO ACRESCIDO DE ARGININA, ZINCO,
SELÊNIO, VIT C, Suplemento hiperprotéico acrescido de arginina, 
zinco, selênio, vit C, A e E. Terapia nutricional desenhada 
especificamente para a cicatrização de úlceras por pressão e 
outras situações que exijam es mulo da cicatrização. Além da 
presença do exclusivo mix de carotenóides. Isento de glúten.- 
Frasco 200ml.

2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1. O fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratados  serão

recebidos  PROVISORIAMENTE,  até  conferência  por  parte  do  responsável  do setor

requerente,  que através  de termo de aceite emi do pelo  funcionário  responsável

pelo setor ou responsável pela execução do contrato.

2.2. O recebimento defini vo, mediante lavratura de termo circunstanciado ou a nota de

liquidação, será feita ao final do contrato ou fornecimento total e  quitação dos

pagamentos.

2.3. Serão recebidos de acordo com o que dispõe as alíneas a e b, I, do  art.  73, Lei
8.666/93.

2.4. A Administração Pública Direta se reserva para si o direito de recusar o fornecimento,
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contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo com o contrato

ou ata de registro de preço, ou que não estejam em pleno acordo com este edital,

devendo estes ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue

direito ao recebimento de adicionais.

2.5. Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão dos como não executados,

aplicando-se as sanções es puladas para o caso de inadimplemento.

3. DOS DEVERES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1. Concluído  todo  o  processo  licitatório  para  aquisição  do  objeto  a  ser adquirido  /

contratado,  a  empresa  vencedora  será  no ficada  de  que  o  município  efe vará  a

contratação,  devendo  a  licitante  vencedora  comparecer  até  05  (cinco)  dias  úteis

seguintes  à no ficação, para assinar o instrumento Administra vo e re rar a

Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, sob pena de decair do direito a

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame.

3.2. Após a assinatura do instrumento administra vo a licitante vencedora obrigar-se-á:

3.2.1. Executar  o  fornecimento,  contratação  ou  da  prestação  de  serviço  a ser

contratado em total  conformidade com o Anexo I  – Termo de Referência,  do

presente edital, o qual será o objeto exclusivo do Contrato Administra vo a ser

efe vado pelas partes.

3.2.2. Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral de

fornecimento,  contratação ou da prestação de serviço  a ser  contratado, com

base em indicações pela mesma fornecida;

3.2.3. Iniciar  o  fornecimento,  contratação  ou  da  prestação  de  serviço  a ser

contratado no prazo máximo de 03 (três) dias após a assinatura do contrato, sob

pena  de suspensão parcial do pagamento ou rescisão pela contratante por

descumprimento de cláusulas contratuais;

3.2.4. Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a

fim de manter o controle de qualidade do fornecimento, contratação ou da

prestação  de  serviço  a  ser  contratado,  reportando-se  ao  fiscal  do  contrato

quando houver necessidade.
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3.2.5. Manter,  durante toda a execução do contrato,  em compa bilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na

licitação;

3.2.6. Arcar  com  eventuais  prejuízos  causados  ao  Contratante  e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade come da na execução do contrato;

3.2.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão, ou a

terceiros, ainda que culposo pra cado por seus prepostos, empregado ou

mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou

acompanhamento pela contratante.

4. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

4.1. Para comprovação da capacidade técnica deverá ser apresentado o atestado

de capacidade técnica em nome do profissional responsável técnico ou em

nome da empresa proponente que poderá ser emitido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, o atestado deve ser compatível em características,

quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

4.2. Para  comprovação  da  capacidade  econômico-financeira  deverá  ser

apresentada  certidão  negativa  de  falência  e  recuperação  expedida  pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica. A certidão deverá ter sido emitida a no

máximo 90 (noventa) dias.

4.2.1. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial  ou

extrajudicial,  deverão  ser  cumpridos,  por  meio  da  documentação

apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos,

cumulativamente:

4.2.1.1. Cumprimento de os demais requisitos de habilitação constantes

no edita;

4.2.1.2. Sentença  homologatória  do  plano  de  recuperação judicial,  ou

certidão judicial  informando que a empresa se encontra apta para

participar de licitação.

4.3. Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  resultado  do  último

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem
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a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios. Observações:

4.3.1. O balanço e demonstrações solicitadas deverão ser representados por

cópias  reprográficas  das  páginas  do  Livro  Diário  onde  se  acham

transcritos,  acompanhadas  de  cópia  reprográfica  do  seu  Termo  de

Abertura  e  Encerramento,  comprobatório  de  registro  na  Junta

Comercial.  Poderá,  também,  ser  apresentada  cópia  reprográfica  de

publicação  em  jornal,  na  formada  Lei.  As  cópias  deverão  ser

autenticadas.

4.3.2. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência desde que não

enquadradas no artigo 1.065 do Código Civil devem apresentar balanço

de  abertura  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  da  Sede  ou

Domicílio do Licitante ou no órgão de registro equivalente, ou autenticado

através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, acompanhado

pelo recibo de entrega emitido pelo referido sistema (Decreto Federal nº

8.683/2016);

4.3.3. Em se  tratando  de microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte,  a

Licitante  deverá apresentar,  caso não apresente  o balanço patrimonial

exigido,  o  resumo de suas demonstrações  contábeis,  através  de Livro

Caixa e o Livro de Registro de Inventário.

4.3.4. O  balanço  patrimonial  (inclusive  o  Balanço  de  Abertura)  e

demonstrações contábeis do resultado do último exercício social deverão

estar  assinados  por  Contador  ou  por  outro  profissional  equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade

4.3.5. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e

Solvência  Geral  (SG),  resultantes  da  aplicação  das  fórmulas  abaixo,

sendo considerado habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou

maior que 01 (um), em todos os índices aqui mencionados:

LG= Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG= Ativo Total
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

5. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO. 

5.1.  O município promoverá, através do servidor a ser designado pela Administração, ou

pela própria comissão de licitações ou setor de compras, para o acompanhamento e a

fiscalização  no  fornecimento,  contratação  ou  da  prestação  de  serviço  a ser

contratado.

5.1.1. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências

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

regularização das falhas ou defeitos observados.

5.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante

deverá  ser  solicitado  a  seus  superiores  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das

medidas convenientes.

5.2. A  comunicação  entre  a  fiscalização  e  a  contratada  será  realizada  através  de

correspondência oficial ou e-mail.

6. DA VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O Instrumento Administra vo a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência

de 12 (doze) meses a par r de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de

adi vos por iguais e sucessivos períodos limitados, desde que devidamente

jus ficado.

6.2. O contrato poderá ser prorrogado a critério da administração desde que respeitado o

que determina ao art. 57 da lei 8.666/93.

7. DAS SANÇÕES

7.1. A aplicação de penalidade à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido

na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administra vas da Lei Federal nº 8.666/93.

7.2. De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injus ficado  no

fornecimento, contratação ou da prestação de serviço, execução dos serviços objeto

deste contrato, sujeitará a Contratada, a juízo da administração Municipal do
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Município,  Estado de Minas  Gerais,  à  multa de 0,5% (meio por cento) por dia de

atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.

7.3. A multa prevista no item 7.2 será descontada dos créditos que a contratada possuir

com o município, e poderá cumular com as demais sanções administra vas, inclusive

com as multas previstas abaixo.

7.4. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o produto ou prestar o serviço constante

do objeto, conforme contratado, sem mo vo jus ficado, ficará caracterizado o

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isoladamente ou

cumula vamente:

7.4.1.  advertência, por escrito;

7.4.2. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação efetuada,

pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

7.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar junto à administração pública,

enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição, ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

7.5. Caso a  CONTRATADA não possa  cumprir  os prazos es pulados,  deverá apresentar

jus fica va por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério da

CONTRATANTE a sua aceitação.

7.6. Se a fiscalização iden ficar irregularidades ou desconformidades passíveis  de

saneamento  no ficará  a  CONTRATADA  para,  em  prazo  determinado,  proceder  às

correções  necessárias.  Se,  findo  o  prazo  estabelecido  pela  fiscalização,  às

irregularidades não forem sanadas, será considerado o inadimplemento contratual.

7.7. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso o inadimplemento  ou

irregularidade come da pela CONTRATADA acarrete consequências no fornecimento

do objeto contratado.

7.8. Será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total contratado, por dia

de  atraso  no  fornecimento  do  objeto  contratado,  contados  a  par r  do prazo

estabelecido na advertência / no ficação escrita emi da pela Administração Pública,
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aplicada em dobro a par r do décimo dia de atraso até o vigésimo dia, quando a

Administração  poderá  decidir  pela  con nuidade  da  multa  ou  rescisão  contratual,

aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa, sem prejuízo da aplicação das

demais cominações legais.

7.9. No  caso  de  reincidência,  ou  em  situações  que  causem  significa vos transtornos,

danos ou prejuízos à Administração Pública Direta ou Indireta, ocasiões em que o

licitante apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida

para  o certame, ensejar o retardamento do fornecimento, contratação ou

prestação de serviço do objeto, não man ver a proposta, não celebrar o contrato ou

instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ser-lhe-á aplicada

sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo

prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, garan da a prévia defesa, sem prejuízos das multas previstas no edital e

no contrato, e das demais cominações legais.

7.10. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao

licitante  a  sanção  de  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração

pelos prejuízos resultantes e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com

base no subitem anterior.

7.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Administração

Pública direta  e Indireta  pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem

pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados

judicialmente.

7.12. Se a CONTRATADA não ver valores a receber do Município terá o prazo de 05

(cinco) dias úteis,  após a no ficação oficial,  para recolhimento da multa na forma

estabelecida no subitem anterior.

7.13. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste edital ou no contrato
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administra vo ou outro instrumento administra vo será precedida de processo

administra vo, garan ndo-se no mesmo à CONTRATADA o direito da ampla defesa e

do contraditório.

8. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Considerando  que  no  município  há  pessoas  com  diversas  patologias  que

necessitam  suprir  as  necessidades  nutricionais  especiais  com

complementação  alimentar  para  manutenção  e  ou  recuperação  do  estado

nutricional  e por  serem consideradas  pessoas  de  baixa renda,  recorrem à

ajuda  do  município.  Dessa  forma  justifica-se  a  presente  aquisição  pela

necessidade de atender as demandas desta Secretaria a fim de garantir  o

fornecimento  gratuito  de  fórmulas  e  suplementos  alimentares  a  esses

pacientes, dentro os quais: oncológicos, em tratamento de hemodiálise, baixo

peso e em atendimento de processos judiciais.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão pela seguinte dotação

orçamentária.

0701.10.0301.1003.2031 3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Santana da Vargem, 10  de Março de 2022

Paula Figueiredo
Secretaria de Saude
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ANEXO  I-MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  EMPREGADOR
PESSOA JURÍDICA;

MODELO “A”:

 EMPREGADOR  PESSOA  JURÍDICA  DECLARAÇÃO  Ref.:  (identificação  da
licitação),  inscrito no CNPJ nº…………..,  por intermédio de seu representante
legal o(a)  Sr(a),  portador(a) da Carteira de Identidade nº  e do CPF nº………..,
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 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
(  ).  ....................................................  (data)  ....................................................
(representante legal) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEXO – II MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI
COMPLEMENTAR 123/06:

Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada [rua,

cidade, Estado], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal],

portador  da  Carteira de  Identidade  n.º  [xxxx],  inscrito  no  CPF  sob  o  n.º[xxxx],

DECLARA, sob as  penalidades da lei, que se enquadra  como [Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de

14  de  dezembro  de  2006,  estando  apta  a  usufruir  dos  benefícios  e vantagens

legalmente  instituídas  por  não  se  enquadrar  em  nenhuma  das  vedações  legais
impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de
2006.
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, 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 impostas  pelo  §  4º  do  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual

ou inferior  a  R$ 3.600.000,00,  estando  apta  a  fruir  os  benefícios  e  vantagens  legalmente

instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art.

3º da Lei Complementar nº 123/06

Local e Data

 _____________________________________________________

                                                       Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO  III-MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

________________________ (representante  do licitante),  portador  da Cédula  de Identidade
RG  nº  ____________  e  do  CPF  nº  ____________,  como  representante  devidamente
constituído  de  _________________________  (identificação  do  licitante  ou  do  Consórcio),
inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto
no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal  Brasileiro,  que:  (a)  a  proposta  apresentada  para participar  da presente  Licitação  foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro
participante  potencial  ou de fato da presente Licitação,  por qualquer  meio  ou  por  qualquer
pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo
da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o
conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em
parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor
e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

     _______________________________, em ____ de ________________de____________

               (assinatura do representante legal do licitante) 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel

Neiva,  nº  15,  Centro,  em  Santana  da  Vargem  –  Minas  Gerais,  CNPJ  nº

18.245.183/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito, José Elias Figueiredo

portador  da  carteira  de  identidade  MG-3.188.390  e  do  CPF  538.513.406-63,

considerando a homologação do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO  nº 10/2022,

bem como a classificação das propostas conforme Processo nº 048/2022, RESOLVE,

nos termos das Leis nº 8.666/1993 e suas alterações, nº 10.520/02, firmar contrato

para Registro  de  preços  para  aquisição  de  leites  especiais,  suplementos

alimentares, dietas alimentares e espessantes. da empresa: 

 _________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______, endereço: _______, na cidade

de ____, estado de ____, CEP _____, neste ato representada por _____, portador da

Carteira de Identidade nº ____ e do CPF n.º _____ e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 – O objeto da presente licitação é o Registro de preços para aquisição de leites

especiais, suplementos alimentares, dietas alimentares e espessantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA

2.1 – O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir

da entrada da Nota Fiscal.

2.2 – A presente Ata terá início na data de sua assinatura e vigorará por 12 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições poderão onerar

os seguintes recursos orçamentários, ou outros que se fizerem necessários durante a

vigência deste registro:
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0701.10.0301.1003.2031 3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1 O presente objeto deverá ser efetuado em conformidade com a AUTORIZAÇÃO

DE FORNECIMENTO (AF), sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela

será  observada  conforme  conveniência  da  Secretaria  licitante,  independente  de

quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante.

4.2 – O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias a contar do envio da

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).

4.3 – Os produtos serão recebidos/atestados por servidor credenciado para verificar se

estão em conformidade com o objeto do edital e demais condições. 

4.4 – A aceitação definitiva dar-se-á em 05 dias, quando a Nota Fiscal será atestada

por servidor devidamente credenciado pela Contratante.

4.5 – Caso o objeto apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam

fora dos padrões determinados pelo edital, a contratante solicitará a regularização no

mesmo prazo definido pelo servidor.

4.6  –  Os  produtos  deverão  ser  entregues  conforme  solicitação  do  requisitante,

posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços e autorização do requisitante,

dentro do município de Santana da Vargem, no local estabelecido pelo mesmo.

4.7 O local de entrega do objeto é Rua Gabriel José dos Reis, 560 – Centro (Estádio

Municipal). 

4.7.1  Qualquer  mudança  do  local  de entrega será comunicado na Autorização  de

Fornecimento (AF).

CLÁUSULA QUINTA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E 

REAJUSTE DE PREÇOS

5.1– O valor  pactuado  poderá ser  revisto  mediante  solicitação da contratada  com

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços,

na forma do art.  65, II  “d” da Lei  8.666/93,  o que não significa aumento do preço

registrado.

5.2–  As  eventuais  solicitações  deverão  fazer-se  acompanhar  de  comprovação  da

superveniência  do  fato  imprevisível  ou  previsível,  porém  de  consequências

incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos da Ata

de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

6.1 – A Prefeitura Municipal  de Santana da Vargem/MG, através de representante,

exercerá  a  fiscalização  da  presente  ata,  e  registrará  todas  as  ocorrências  e  as

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA,

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana

da Vargem em nada restringem a responsabilidade,  única,  integral  e  exclusiva da

CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto desta ata.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 – Esta ata poderá ser alterada, com as devidas justificativas, de acordo com o que

dispõe o art. 65, § 1°da Lei Federal n° 8.666/93.

Art.  65. Os contratos  regidos por  esta  Lei  poderão  ser  alterados,  com as  devidas

justificativas, nos seguintes casos: 

§ 1o O contratado fica  obrigado a aceitar,  nas mesmas condições  contratuais,  os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para

os seus acréscimos. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1  –  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  pela  licitante

vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem,

resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  poderá  acarretar  as  seguintes

sanções:

 multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e

oito)  horas  após  regularmente  convocada,  sem  prejuízo  da  aplicação  de  outras

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

 multa de mora no percentual  correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada

sobre o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02

(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

na forma prevista no inciso IV,  art.  87,  Lei  8.666/93, além do encaminhamento ao

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99
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da referida lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que

aceito pelo Município.

 Advertência.

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital  não exclui a possibilidade da

aplicação  de  outras,  previstas  na  Lei  Federal  n°  10.520/02  e  na  Lei  Federal  n°

8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e

danos causados à Administração.

8.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas

diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou,

caso não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do

Município de Santana da Vargem, via Diretoria de Fazenda, no prazo máximo de 10

(dez)  dias  corridos,  a  contar  da  data  de  recebimento da  notificação  enviada  pela

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo

que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada

na forma da lei.

8.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não

assinar  a  ata,  deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  ou  apresentar

documentação falsa exigida,  ensejar  o  retardamento da  execução do  objeto  desta

licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-

se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar

com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC Municipal,

pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste

edital, na ata e nas demais cominações legais.

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente,  sem prejuízo de outras medidas cabíveis,  de acordo

com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo garantido o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente ata poderá ser rescindida, bem como ser cancelada de pleno direito a

nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta ata, a qualquer tempo e

independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos
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motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n. º 8.666/93,

desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla

defesa quando esta:

a)  venha a ser  atingida por  protesto de título,  execução fiscal  ou outros fatos que

comprometam sua capacidade econômico-financeira;

b) for envolvida em escândalo público e notório;

c) quebrar o sigilo profissional;

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público

e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem;

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal

que a autorize.

9.1.1 Fica estipulada multa rescisória de 10% (dez por cento), sobre o valor total

deste instrumento contratual, à parte que der motivo para rescisão.

9.2–  A  nulidade  do  processo  licitatório  induz  à  da  presente  ata,  sem prejuízo  do

disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por

intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 – Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com

exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata.

E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento

em três (03)  vias  de igual  teor  e forma,  para um só efeito,  na presença de duas

testemunhas  abaixo  assinadas,  que  a  tudo  presenciaram,  ouvindo,  ao  final,  a

respectiva leitura.
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