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EDITAL  

PROCESSO Nº 118/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Goianá, inscrito no CNPJ 

sob o nº 01.611.137/0001-45, com sede na Avenida 21 de dezembro, nº 850, Centro, na cidade 

de Goianá-MG, por meio de sua equipe de Pregão, realizará licitação, para Registro de Preço, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO por 

item, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  Decreto 

Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

Data e horário da sessão:06/12/2022 às 14:00 horas. 

Modo de Disputa: Aberto 

Tempo de Disputa: 10 (dez) minutos 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais AQUISIÇÃO DE 

DIETA ENTERAL/ORAL, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - 

Anexo I do Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. O MUNICÍPIO não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas 

quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, podendo até realizar licitação 

específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 

beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício vigente, na classificação abaixo: 

2.10.02.10.301.009.2.0066.3.3.90.32. 

3. DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 

sistema eletrônico provido pelo BLL, por meio do sítio https://bllcompras.com, onde poderão 

obter maiores informações,  podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do 

Portal ou pelo e-mail .. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, onde também 

deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1 A participação nesta licitação é EXCLUSIVA às Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP e Equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano 

calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 

3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do 

ramo pertinente ao objeto licitado, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 

123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/14, e que:  

4.1.1 Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste 

pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;  

4.1.2 Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 

4.2.1. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.2. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.2.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 

4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7.1. NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da 

avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no 
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mercado diversas empresas com potencial para atender satisfatoriamente às exigências previstas 

neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” 

no Pregão em tela. 

4.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá assinalar "sim ou 

não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido previstos nessa lei; 

4.3.1.1    Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.3.2. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital; 

4.3.3. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos. 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

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

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

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

do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES.  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicado neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. Os licitantes poderão oferecer lances 

sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no 

Edital. 

7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

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

oferta deverá ser de 1%. 

7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

7.13.1 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 

provedor. 

7.16. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

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

7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.21. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

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

licitantes. 

7.25. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for 

o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

7.25.1. A critério do Pregoeiro poderá prorrogar o prazo estabelecido a partir da solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou dispensar a apresentação da 

proposta adequada ao preço final, sendo considerado, neste caso, o último lance/valor negociado 

enviado pelo licitante. 

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 

7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.2.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita; 

8.2.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

8.2.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar - 

SOMENTE DOS ITENS VENCIDOS - por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 

de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.2.5. O prazo estabelecido no item 8.2.3 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

8.2.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.2.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.2.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 
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8.2.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.2.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8.2.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

8.3.    DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

8.3.1. Após o encerramento da etapa competitiva, poderá ser dada a oportunidade dos licitantes 

reduzirem seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

8.3.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

8.3.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

8.3.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 

e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu 

registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

9. DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio 

da internet. 

9.2. Os documentos relacionados neste edital poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro 

Cadastral - CRC, do Município, em vigor na data da realização do Pregão, desde que expressamente 

indicados no referido cadastro e em vigor na data da realização do Pregão. 

9.2.1. Os licitantes encaminharão Certificado de Registro Cadastral – CRC exclusivamente por meio 

do sistema, juntamente com os demais documentos de habilitação solicitados. 

9.2.2. Caso não conste no CRC do Município quaisquer documentos exigidos no edital, o licitante 

deverá complementar a documentação exigida. 

9.2.3. Se os documentos relacionados no edital, indicados no CRC, estiverem com os prazos 

vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação¹.  

¹ Decreto nº 10.024, de 2019:  Art. 38, §2º: “O instrumento convocatório deverá 

estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no 

sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 

adequada ao último lance ofertado após a negociação”. Os documentos 

complementares a serem requisitados e apresentados não poderão ser os já exigidos 

para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não se trata 

de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência 

em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação dos 

já apresentados, sendo exemplo a requisição de cópia de contrato de prestação de 

serviços que tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já 

apresentado. 

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.2 (CRC), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8    Habilitação jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
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9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Caso o licitante seja considerado isento dos 

tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 

mediante apresentação de certidão emitida pelo setor competente do Município; 

9.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.7. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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9.9.7.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.9.7.2. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.9.7.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

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

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10. Qualificação Econômico-Financeira 

9.10.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da Licitação, exceto quando dela constar o prazo 

de validade. No caso das certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à 

solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum 

competente informando em que fase se encontra o feito em juízo. 

 

9.11. Qualificação Técnica  

9.11.1. Deverá apresentar o(s) seguinte(s) documento(s) de qualificação técnica: 

Atestados (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por Pessoa (s) Jurídica (s) de direito Público ou 

Privado, comprovando que a empresa licitante fornece ou forneceu produto compatível com o 

objeto desta licitação 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal; 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 
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10.1.3. A critério do Pregoeiro poderá ser dispensada a apresentação da proposta adequada ao 

preço final, sendo considerado, neste caso, o último lance/valor negociado enviado pelo licitante. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução da Ata de Registro de Preço e aplicação de eventual sanção à Contratada, 

se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente².  

²No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a 

presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 

interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 
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11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preço, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

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

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

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

assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.1.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços. 

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, a Administração, sem 

prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 

a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

15.6. DOS CONTRATOS DECORRENTES DO SRP 

15.6.1. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado 

por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização 

de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.6.2. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 

instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.6.3. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de 

validade da ata de registro de preços. 

16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. O prazo de vigência do registro de preços será de 31/12/2023, contados da data da assinatura 

da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital. 
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16.1.1. No caso de assinatura eletrônica, o prazo de vigência começará a contar a partir da última 

assinatura. 

17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

17.1.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

b - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

d - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Parágrafo Oitavo - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos a, b e d do 

§7º  será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

Parágrafo Nono - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

a - por razão de interesse público; ou 

b - a pedido do fornecedor. 

18. DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1. A ata de registro de preços poderá ser revogada pelo MUNICÍPIO:  

18.2. Automaticamente:  

18.2.1. Por decurso de prazo de vigência;  

18.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados.  

18.3. Pelo MUNICÍPIO, quando caracterizado o interesse público.  

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

19.1. Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na 
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alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de diminuição dos valores praticados no 

mercado.  

19.2. Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, o MUNICÍPIO convocará a 

empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III.  

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

22. DO PAGAMENTO 

22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preço, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e na Ata de Registro 

de Preço e das demais cominações legais. 

23.2. Para os fins da subcondição “inidôneo”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou 

deteriorada, quando solicitada. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica na 

plataforma que se realizará o pregão no endereço indicado acima, pelo e-mail: 

licitacao@goiana.mg.gov.br, ou protocolado na sede do Órgão. 

24.1.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

24.1.2 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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24.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

24.2.1 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

24.3 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

24.4 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

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

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
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25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico da Plataforma e no site do 

Órgão http://www.goiana.mg.gov.br, também poderão ser lidos e/ou obtidos no seguinte endereço 

Avenida 21 de dezembro, nº 850, Centro, neste município, nos dias úteis, no horário das 

08:00:00 horas às 17:00:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.12.1. Anexo I - Termo de Referência; 

25.12.2. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 

25.12.3. Anexo III - Minuta de Ata de Registro de Preço. 

Goianá, 21/11/2022.  

 

__________________________________ 

Monique de Aquino Alves 

Pregoeiro(a) 1 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

1.1 - Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/ORAL, conforme 

condições e especificações contidas neste Termo de Referência. 

2 - JUSTIFICATIVAS: 

2.1 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1.1 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL.. 

2.2 - DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

2.2.1 - O produto está caracterizado como comum, por ter padrões de qualidade e desempenho 

objetivamente definidos nas normas, possuindo termo de referência completo, contendo as 

especificações técnicas necessárias para a formulação da proposta -, razão pela qual deve ser 

utilizada a modalidade pregão. 

2.3 - JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO SRP:  

2.3.1 - A opção de utilizar Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela impossibilidade de 

prever o real quantitativo a ser demandado pelo Município, bem como pela necessidade de 

contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a 

demanda das Secretarias Municipais. 

3 - ESPECIFICAÇÕES  

Item Descrição Unid. Quant. 

1 Suplemento Oral Hiperproteico e Hipercalorico 

(1,5Kcal/ml) - 200ml - Com distribuição calórica de 

27% de proteína (caseinato e proteína do soro de 

leite), 33% de carboidrato (maltodextrina e 

sacarose) e 40% de lipídio (óleo de canola e óleo 

de girassol de alto teor oleico). 

UNIDADE 1800 

2 Fórmula líquida modificada para nutrição enteral, 

nutricionalmente completa em vitaminas e 

minerais, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, 

com alto teor de lipídios, especialmente Ácidos 

Graxos Monoinsaturados (MUFAs) e baixo teor de 

Carboidratos. Com distribuição calórica de 20% de 

proteína (Caseinato e proteína do soro do leite), 

38% de carboidrato (Isomaltulose, Amido 

UNIDADE 600 
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Item Descrição Unid. Quant. 

modificado de Tapioca, maltodextrina, e frutose) e 

42% de lipídio (óleo de girassol de alto teor oleico, 

óleo de canola, TCM e óleo de peixe). Com adição 

de alto teor de fibras solúveis e baixo teor de fibras 

insolúveis (Relação 78:22) e isenta de sacarose e 

glúten Osmolaridade de 450mOsm/l. 

Acondicionado em exclusivo sistema fechado: 

Easy Bag de 1000ml. 

3 Fórmula infantil de seguimento em pó, à base de 

proteína de soja. Indicada para alimentação de 

lactentes a partir dos 6 meses de vida, com 

intolerância a lactose e/ou necessidades 

dietoterápicas específicas com restrição à lactose 

(galactosemia) e/ou opção familiar e/ou tratamento 

da alergia ao leite de vaca (ALV) lgE mediada. É 

necessário conter ácidos graxos essenciais - ácido 

linoléico (ômega 6) e ácido alfa-linolênico (ômega 

3). Deve possuir necessariamente em sua 

composição: maltodextrina, óleos vegetais (óleo de 

palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 

girassol), proteína de soja, magnésio, vitamina C, 

taurina, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato 

de zinco, l-carnitina, niacina, ácido pantotênico, 

biotina, vitamina B12, vitamina B2, vitamina A, 

ácido fólico, vitamina B1, vitamina D, vitamina B6, 

vitamina K. Não deve conter proteínas lácteas. Não 

deve conter glúten. Não deve conter sacarose. Não 

deve conter lactose. Para cada 100g da fórmula 

não diluída, devem ser ofertados 493kcal, sendo 

47,8% provenientes de carboidratos, 9,7% de 

proteínas e 42% de lipídeos. Composição 

necessária a cada 100g da fórmula sem diluição: 

493kcal; 59g de carboidratos; 0g de lactose; 12g de 

proteínas; 23g de gorduras totais sendo 9,8g de 

gorduras saturadas, 3,3g de ácido linoleico, 0,6g de 

ácido alfa-linolenico e 0g de gorduras trans; 0g de 

fibras alimentares; 174mg de sódio; 481mg de 

cálcio, 7,9mg de ferro, 518mg de potássio, 271mg 

de fósforo; 3,7mg de zinco; 

UNIDADE 120 

4 Fórmula Infantil de seguimento em pó, para 

Lactentes e crianças de primeira infância 

(recomendada a partir do 10º mês de idade ou de 

um a três anos de idade). Deve possuir em sua 

composição prebióticos (FOS, GOS), DHA, ARA e 

UNIDADE 240 
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Item Descrição Unid. Quant. 

nucleotídeos. Não conter glúten, nem adição de 

açúcares sacarose, frutose e nem aromatizantes. 

Para cada 100g da fórmula não diluída, devem ser 

ofertados 474kcal, sendo 50,6% provenientes de 

carboidratos, 7,4% de proteínas e 41,8% de 

lipídeos. Deve apresentar a cada 100g da fórmula 

sem diluição: 474kcal; 60g de carboidratos dos 

quais 45g são lactose; 8,8g de proteínas e 22g de 

gorduras totais, dos quais 6,6g são saturadas e 0g 

gorduras trans; 50mg de DHA e 50mg de ARA; 2,9g 

de fibra alimentar das quais 2,6g são GOS e 0,3g 

FOS; sódio 210mg; cálcio 600mg; ferro 8,5mg; 

potássio 670mg; zinco 5,6. Deve possuir em sua 

composição vitaminas A, complexo B, C, D, E, K e 

nucleotídeos. 

5 Complemento alimentar em pó. Para cada 100g da 

fórmula não diluída, devem ser ofertados 409kcal, 

sendo 34,2% provenientes de carboidratos, 34,2% 

de proteínas e 30,8% de lipídeos. Deve apresentar 

a cada 100g da fórmula (sem diluição): 409kcal; 

35g de carboidratos; 35g de proteínas; 14g de 

gorduras totais; 7,9g de gorduras saturadas; 0g de 

gorduras trans; 6g de fibra alimentar; 286mg de 

sódio; 889mg de cálcio; 18mg de ferro; 12mg de 

zinco; 5,3μg de vitamina B12; e outros 

micronutrientes. Deve possuir em seus 

ingredientes, necessariamente: Leite integral, 

maltodextrina, proteína concentrada do soro do 

leite, caseinato de cálcio, cacau em pó, 

frutooligossacarídeos, vitaminas (nicotinamida, 

piridoxina, tiamina riboflavina, biotina, colecalciferol 

e cianocobalamina). Não deve conter glúten. 

UNIDADE 360 

6 Fórmula padrão em pó, normocalórica com 1,0kcal 

por 1ml, na diluição padrão. Deve apresentar 

dentre outros ingredientes, necessariamente: 

maltodextrina, óleo de girassol, proteína isolada do 

soro do leite de vaca, sacarose, caseinato de 

potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola, 

ácido cítrico, vitamina C, taurina, L-carnitina, 

sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, 

vitamina A, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina 

D, sulfato de manganês, vitamina B6, sulfato de 

cobre, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, 

vitamina K, biotina, vitamina B12. Para cada 100g 

UNIDADE 360 
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Item Descrição Unid. Quant. 

da fórmula não diluída, devem ser ofertados 

464kcal, sendo 50% provenientes de carboidratos, 

15,5% de proteínas e 34,5% de lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g da fórmula sem diluição: 

464kcal; 58g de carboidratos; 0g de lactose; 18g de 

proteínas; 18g de gorduras totais; 1,8g de gorduras 

saturadas; 0g de gorduras trans; 0g de fibra 

alimentar; 420mg de sódio; 270mg de cálcio; 5,5mg 

de ferro; 600mg de potássio; 270mg de fósforo; 

80mg de magnésio; 3,4mg de zinco; 1,3μg de 

vitamina B12; 40mg de taurina; 45mg de L-

carnitina; e outros micronutrientes. 

7 Fórmula Infantil para lactentes até os 6 meses de 

vida com prebióticos (GOS/FOS), DHA e ARA, e 

nucleotídeos. Deve ser feita à base de proteínas 

lácteas intactas. Deve apresentar dentre outros 

ingredientes, necessariamente: Proteína do soro 

de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 

canola, óleo de coco, óleo de girassol), lactose, 

leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 

maltodextrina, fruto-oligossacarídeos, óleo de 

peixe, ácido L-ascórbico, carbonato de magnésio, 

taurina, cloreto de colina, sulfato ferroso, L-

triptofano, sulfato de zinco, cloridrato de piridoxina, 

colecalcifrol, D-biotina, cianocobalamina. Para 

cada 100g da fórmula não diluída, devem ser 

ofertados 472kcal, sendo 46,6% provenientes de 

carboidratos, 7,2% de proteínas e 45,8% de 

lipídeos. Deve apresentar a cada 100g da fórmula 

sem diluição: 472kcal; 55g de carboidratos; 8,5g de 

proteínas; 24g de gorduras totais, das quais 6,2g 

são gorduras saturadas, 0g de gorduras trans, 3,6g 

de ácido linoleico, 0,6g de ácido alfa-linolênico, 

48mg de DHA, 47mg de ARA, 7,9mg de EPA e 

1,9mg de colesterol; 5,8g de fibra alimentar, sendo 

FOS 0,6g e GOS 5,2g; 173mg de sódio; 455mg de 

cálcio; 6mg de ferro; 481mg de potássio; 277mg de 

fósforo; 37mg de magnésio; 4,2mg de zinco; 17μg 

de selênio; 1,3μg de vitamina B12; 36mg de 

taurina; 6,9mg de L-carnitina; e outros 

micronutrientes. 

UNIDADE 360 

8 Fórmula infantil de seguimento, para crianças entre 

6 meses e 1 ano de vida. Feita a base de proteínas 

lácteas intactas, e deve possuir em sua 

UNIDADE 360 
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Item Descrição Unid. Quant. 

composição DHA e o ARA. Deve conter lactose. 

Não conter glúten. Deve apresentar dentre outros 

ingredientes, necessariamente: lactose, óleos 

vegetais (óleo de girassol alto oléico, óleo de 

girassol, óleo de canola, óleo de palma), leite 

desnatado, proteína concentrada do soro de leite, 

fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos e 

frutooligossacarídeos), óleo de peixe, óleo de 

Mortierella alpina, cloreto de colina, ácido 

ascórbico, taurina, sulfato ferroso, caseinato 

colecalciferol, D-biotina, cianocobalmina. Para 

cada 100g da fórmula não diluída, devem ser 

ofertados 454kcal, sendo 50,2% provenientes de 

carboidratos, 8,5% de proteínas e 41,6% de 

lipídeos. Deve apresentar a cada 100g da fórmula 

sem diluição: 454kcal; 57g de carboidratos dos 

quais 54g são lactose; 9,6g de proteínas; 21g de 

gorduras totais, das quais 5,1g são gorduras 

saturadas, 0g de gorduras trans, 3,5g de ácido 

linoleico, 0,5g de ácido alfa-linolênico, 43mg de 

DHA, 48mg de ARA, 13mg de EPA e 1,9mg de 

colesterol; 5,4g de fibra alimentar, sendo FOS 0,5g 

e GOS 4,9g; 186mg de sódio; 501mg de cálcio; 

8,1mg de ferro; 506mg de potássio; 263mg de 

fósforo; 33mg de magnésio; 5mg de zinco; 13μg de 

selênio; 1,2μg de vitamina B12; 34mg de taurina; 

6,7g de L-carnitina; e outros micronutrientes. 

9 Fórmula infantil para crianças a partir de 1 ano de 

idade. Deve conter DHA, ARA, prebióticos e 

lactose. Não deve conter glúten. Deve apresentar 

dentre outros ingredientes, necessariamente: 

Lactose, óleos vegetais (óleo de girassol, oleico, 

óleo de canola e óleo de palma), leite desnatado, 

proteína do soro de leite, fibras alimentares 

(galacto-oligossacarídeos e fruto-

oligossacarídeos), óleo de peixe, óleo de 

Mortierella alpina, ácido L-ascórbico, taurina, 

sulfato ferroso, sulfato de zinco e cianocobalamina. 

Para cada 100g da fórmula não diluída, devem ser 

ofertados 455kcal, sendo 48,4% provenientes de 

carboidratos, 8,4% de proteínas e 41,5% de 

lipídeos. Deve apresentar a cada 100g da fórmula 

sem diluição: 455kcal; 55g de carboidratos dos 

quais 52g são lactose; 9,6g de proteínas; 21g de 

gorduras totais, das quais 3g são gorduras 

UNIDADE 480 
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Item Descrição Unid. Quant. 

saturadas, 0g de gorduras trans, 4,2g de ácido 

linoleico, 0,5g de ácido alfa-linolênico, 64mg de 

DHA, 67mg de ARA, 10mg de EPA e 1,9mg de 

colesterol; 5,4g de fibra alimentar, sendo FOS 0,5g 

e GOS 4,9g; 186mg de sódio; 640mg de cálcio; 

8,1mg de ferro; 596mg de potássio; 320mg de 

fósforo; 38mg de magnésio; 5,5mg de zinco; 13μg 

de selênio; 1,6μg de vitamina B12; 37mg de 

taurina; 8,1g de L-carnitina; e outros 

micronutrientes. 

10 Fórmula modificada para nutrição enteral e oral; 

indicadapara pacientes com função renal 

comprometida, em tratamento conservador. 

Densidade Calórica: 2.0 kcal/ml; Não contém 

glúten, isento de lactose e sacarose. Distribuição 

Calórica: Proteína: 7% - 38g/L; Carboidrato: 63% - 

230g/L; Gordura: 30% - 39g/L; Fonte de Proteína: 

60% Proteína do Soro do Leite e 40% Caseinato de 

Cálcio. Fonte de Carboidrato: 100% Maltodextrina. 

Fonte de Gordura: 9% TCM, 79% Óleo de Canola, 

12% Óleo de Girassol. Proporção de calorias não 

protéicas para cada grama de nitrogênio: 354 : 1. 

Enriquecido com Taurina e Carnitina. Sódio: 

2000mg/L; Potássio:1670mg/L; Osmolalidade: 

802mOsm/kg água. 

UNIDADE 1800 

11 Suplemento de nutrição enteral ou oral, com todos 

os carboidratos de lenta absorção, com formula 

hipercalórica e hiperprotéica. Indicado para 

pacientes com estados de tolerância anormal á 

glicose, como do Diabetes Tipo 1 e 2 ou 

hiperglicemia induzida por estresse. Não deve 

conter glúten. Deve apresentar densidade 

energética de 0,94kcal/ml. Para cada 100g da 

fórmula não diluída, devem ser ofertados 476kcal, 

sendo 42,9% provenientes de carboidratos, 17,6% 

de proteínas e 28,4% de lipídeos. Deve apresentar 

a cada 100g da fórmula sem diluição: 476kcal; 51g 

de carboidratos dos quais 0g são de lactose, 0g de 

sacarose; 0g de glicose; 12g de frutose; 21g de 

proteínas; 15g de gorduras totais, das quais 1,2g 

são gorduras saturadas, 0g de gorduras trans, 11g 

de gorduras monoinsaturadas, 2,3g de poli-

insaturadas e 53mg de colesterol; 5,4g de fibra 

alimentar; 405mg de sódio; 96mg de carnitina; 

UNIDADE 600 
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Item Descrição Unid. Quant. 

39mg de taurina; 482mg de cálcio; 8,6mg de ferro; 

710mg de potássio; 482mg de fósforo; 192mg de 

magnésio; 7,3mg de zinco; 35μg de selênio; 5,8μg 

de vitamina B12; e outros micronutrientes. 

Osmolalidade 420mOsm/L; Relação ômega 6: 

ômega 3 - 23:1; Possui como ingredientes: 

Maltodextrina, caseinato de cálcio, óleos vegetais 

(óleo vegetal de girassol, oleico e óleo vegetal de 

soja), frutose, frutooligossacarídeos, fibra de soja, 

L-carnitina, taurina, dentre outros. 

 

3.1 - Este processo SERÁ DE CARÁTER SIGILOSO DO VALOR, nos termos do § 1° do art. 15 do 

Decreto federal 10.024/19. O caráter sigiloso do valor da presente licitação se justifica pelo alto 

potencial de disputa do mercado para os itens a serem licitados, o que poderá levar a fomentação 

da competitividade, fazendo com que os licitantes apresentem propostas formuladas com base em 

seus custos efetivos de acordo com o produto ofertado. 

3.2 - O preço será considerado completo. No preço ofertado deverão estar incluídos, não só a 

remuneração e lucro da Contratada, como também todos os gastos necessários à completa e total 

execução do objeto, inclusive os custos com fretes e deslocamentos ao Município para a entrega 

do objeto.  

3.3 - AS SUPOSTAS MARCAS INDICADAS NA PLANILHA ACIMA NA DESCRIÇÃO FORAM 

MENCIONADAS COMO REFERÊNCIA DE QUALIDADE OU FACILITAÇÃO DOS OBJETOS, 

ESTAS PODERÃO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS  EQUIVALENTES, SIMILARES OU DE 

MELHOR QUALIDADE, conforme posicionamento do TCU e TCE-MG.¹ 

¹[1] Nota explicativa - o próprio TCE-MG indica marca como referência de qualidade, 

seguida da expressão equivalente ou de qualidade superior. 

4 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

4.1 - A entrega do(s) produto(s) deverá(ão) ser feita(s) na(o) Avenida 21 de dezembro, 

nº 850, Centro, Goianá - MG, logo após emissão da ordem de fornecimento ou em outro local 

dentro do município a ser indicado na ordem de fornecimento, cabendo ao responsável pelo setor 

requisitante ou quem ele indicar, conferir e receber. 

4.2 - Quando couber, para itens e/ou produtos que possuem prazo de garantia contra eventuais 

defeitos de fabricação será considerado a garantia de fábrica, cuja vigência terá início na data em 

que ocorrer o recebimento do objeto. 

4.3 - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 60% do prazo total recomendado pelo fabricante. 
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4.4 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 dias e começará a fluir a partir do 1º 

(primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser 

emitido pelo Setor de Compras da(o) Prefeitura Municipal de Goianá. 

4.5 - A Ata de Registro de Preço, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá 

ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação 

da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da administração, por escrito, sob pena 

de aplicação de sanção, inclusive cancelamento da Ata de Registro de Preço; 

 

5 - DO TIPO DE JULGAMENTO 

5.1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR VALOR 

UNITÁRIO, desde que observadas as especificações e demais condições que serão estabelecidas 

no edital e seus anexos. 

6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

6.1 - Não será exigido amostra. 

 

7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

7.1 - O setor competente não aceitará produtos recondicionados, remanufaturados, recarregados 

ou reciclados, salvo se expressamente autorizado no termo de referência, e não receberá qualquer 

produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 

constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 

pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias, sob pena de 

aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

7.2 - Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize preferencialmente material reciclado, de forma 

a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento, em atendimento aos critérios 

sustentáveis. 

7.3 - O recebimento provisório, realizado pelo setor competente, dar-se-á no ato da entrega do 

objeto, após conferência de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta; 

7.4 - O recebimento definitivo, realizado pelo setor competente, dar-se-á em até 03 (três) dias 

úteis, contados da data do recebimento provisório, após verificação da conformidade do objeto 

com as exigências e especificações da ata de registro de preço. 

 

8 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
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8.1 - DA CONTRATADA 

8.1.1 - Assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho e manter, durante toda a 

vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital. 

8.1.2 - Entregar os produtos dentro do padrão de qualidade; 

8.1.3 - Fornecer os produtos nos locais de entrega previstos neste termo; 

8.1.4 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 

8.1.5 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, 

em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto do Edital. 

8.1.6 - Credenciar junto ao contratante funcionário que atenderá as requisições dos produtos 

objeto do edital. 

8.1.7 - Os produtos, quando cabível necessitam estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR) e demais Normas Internacionais 

certificadas pela ABNT ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação do meio ambiente: 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS/ANVISA e Lei 

Federal nº 8.078, de 11/09/1990. 

8.1.8 - Observar os princípios de sustentabilidade em consonância com art. 3º do Estatuto das 

Licitações, e observar as normas do INMENTRO quando cabível. 

8.1.9 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, no prazo de 24 horas, aqueles 

que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações 

constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive cancelamento da 

ata ou rescisão contratual; 

 

8.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.2.1- Emitir Pedido de Compra. 

8.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

8.2.3 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações deste Termo. 

8.2.4 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do objeto, se não 

abordadas no Termo de Referência. 

 

9 - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
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9.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado a Administração, seus 

servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não 

poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelos 

fiscais, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das 

multas e demais penalidades previstas na licitação. 

9.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação 

ou prejuízo que venha a ser suportado pela Administração, decorrentes do não cumprimento, ou 

do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou 

por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos 

efetuados pela Administração a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, 

despesas processuais, honorários advocatícios e outros. 

9.3 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser 

exigidas da Administração, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, 

independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a 

Administração, mediante a adoção das seguintes providências: 

a) dedução de créditos do FORNECEDOR; 

b) medida judicial apropriada, a critério da Administração. 

 

10 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação caberão ao(a) Sr(a). Adhemar Jannuzzi 

Mazzoni - Farmácia, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, 

nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto. 

10.2 - Ficam reservados à fiscalização da Ata de Registro de Preço o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto e tudo o mais que se 

relacione com o objeto, desde que não acarrete ônus para o(a) Município de Goianá ou modificação 

da contratação. 

10.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor da Ata deverão ser solicitadas 

formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, em 

tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

10.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

10.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva das contratadas, no que concerne ao objeto da contratação, às 

implicações próximas e remotas perante o(a) Município de Goianá ou perante terceiros, do mesmo 
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modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, 

sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao(a) Município de 

Goianá dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao 

Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de 

adimplemento da obrigação. 

11.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal 

de Goianá, CNPJ nº 01.611.137/0001-45, situada a Avenida 21 de dezembro, nº 850, 

Centro, Goianá-MG. 

11.3 - O pagamento será efetuado até o 30º dia corrido, a contar da data final do período de 

adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas. 

11.4 - Além da nota fiscal e/ou fatura do fornecimento dos objetos, as empresas deverão 

apresentar os documentos de regularidade fiscal que estiverem com as datas vencidas, sendo eles: 

11.4.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que também abrange a prova de 

regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - 

Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade; 

11.4.2 - Prova de regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

11.4.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 - A da consolidação das leis 

do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 

11.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de quaisquer 

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

12 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1 - O prazo de vigência será de 31/12/2023, contados a partir da data de assinatura da Ata de 

Registro Preço. 

12.1.1 - No caso de assinatura eletrônica, o prazo de vigência começará a contar a partir da última 

assinatura. 

13 - SANÇÕES 

13.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 
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13.1.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor da Ata, por ocorrência; 

13.1.2 - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preço, no caso de atraso superior 

a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com 

a possível rescisão contratual; 

13.1.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preço, na hipótese da Contratada, 

injustificadamente, desistir do registro de preço ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando a Administração, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

13.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pela Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratante no prazo máximo de 

3(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

13.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

14.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

14.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro 

será considerado especificado e válido. 

 

Goianá, 11/10/2022. 

  

__________________________________ 

Adhemar Jannuzzi Mazzoni 

Farmacêutico(a) 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 118/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2022 

  

Razão Social: _________________________________________, CNPJ: __.___.___/____-__ 

Logradouro:_______________________________, nº ____, Bairro: ____________________  

Cidade: __________________________, UF: __, CEP: _____-___, Telefone: (__) _____-____ 

E-mail.: _______________________________________________________________________ 

A empresa acima se propõe a executar o objeto, conforme discriminado no Termo de 

Referência - Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo 

rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento. 

Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

1 Suplemento Oral 

Hiperproteico e 

Hipercalorico 

(1,5Kcal/ml) - 200ml - 

Com distribuição 

calórica de 27% de 

proteína (caseinato e 

proteína do soro de 

leite), 33% de 

carboidrato 

(maltodextrina e 

sacarose) e 40% de 

lipídio (óleo de canola e 

óleo de girassol de alto 

teor oleico). 

UNIDADE 1800       

2 Fórmula líquida 

modificada para nutrição 

enteral, nutricionalmente 

completa em vitaminas e 

minerais, hipercalórica 

(1,5 Kcal/ml), 

hiperproteica, com alto 

teor de lipídios, 

especialmente Ácidos 

Graxos 

UNIDADE 600       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

Monoinsaturados 

(MUFAs) e baixo teor de 

Carboidratos. Com 

distribuição calórica de 

20% de proteína 

(Caseinato e proteína do 

soro do leite), 38% de 

carboidrato 

(Isomaltulose, Amido 

modificado de Tapioca, 

maltodextrina, e frutose) 

e 42% de lipídio (óleo de 

girassol de alto teor 

oleico, óleo de canola, 

TCM e óleo de peixe). 

Com adição de alto teor 

de fibras solúveis e baixo 

teor de fibras insolúveis 

(Relação 78:22) e isenta 

de sacarose e glúten 

Osmolaridade de 

450mOsm/l. 

Acondicionado em 

exclusivo sistema 

fechado: Easy Bag de 

1000ml. 

3 Fórmula infantil de 

seguimento em pó, à 

base de proteína de 

soja. Indicada para 

alimentação de lactentes 

a partir dos 6 meses de 

vida, com intolerância a 

lactose e/ou 

necessidades 

dietoterápicas 

específicas com 

restrição à lactose 

(galactosemia) e/ou 

opção familiar e/ou 

tratamento da alergia ao 

leite de vaca (ALV) lgE 

mediada. É necessário 

conter ácidos graxos 

essenciais - ácido 

UNIDADE 120       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

linoléico (ômega 6) e 

ácido alfa-linolênico 

(ômega 3). Deve possuir 

necessariamente em 

sua composição: 

maltodextrina, óleos 

vegetais (óleo de palma, 

óleo de canola, óleo de 

coco, óleo de girassol), 

proteína de soja, 

magnésio, vitamina C, 

taurina, inositol, sulfato 

ferroso, vitamina E, 

sulfato de zinco, l-

carnitina, niacina, ácido 

pantotênico, biotina, 

vitamina B12, vitamina 

B2, vitamina A, ácido 

fólico, vitamina B1, 

vitamina D, vitamina B6, 

vitamina K. Não deve 

conter proteínas lácteas. 

Não deve conter glúten. 

Não deve conter 

sacarose. Não deve 

conter lactose. Para 

cada 100g da fórmula 

não diluída, devem ser 

ofertados 493kcal, 

sendo 47,8% 

provenientes de 

carboidratos, 9,7% de 

proteínas e 42% de 

lipídeos. Composição 

necessária a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

493kcal; 59g de 

carboidratos; 0g de 

lactose; 12g de 

proteínas; 23g de 

gorduras totais sendo 

9,8g de gorduras 

saturadas, 3,3g de ácido 

linoleico, 0,6g de ácido 

alfa-linolenico e 0g de 

gorduras trans; 0g de 
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

fibras alimentares; 

174mg de sódio; 481mg 

de cálcio, 7,9mg de 

ferro, 518mg de 

potássio, 271mg de 

fósforo; 3,7mg de zinco; 

4 Fórmula Infantil de 

seguimento em pó, para 

Lactentes e crianças de 

primeira infância 

(recomendada a partir 

do 10º mês de idade ou 

de um a três anos de 

idade). Deve possuir em 

sua composição 

prebióticos (FOS, GOS), 

DHA, ARA e 

nucleotídeos. Não conter 

glúten, nem adição de 

açúcares sacarose, 

frutose e nem 

aromatizantes. Para 

cada 100g da fórmula 

não diluída, devem ser 

ofertados 474kcal, 

sendo 50,6% 

provenientes de 

carboidratos, 7,4% de 

proteínas e 41,8% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

474kcal; 60g de 

carboidratos dos quais 

45g são lactose; 8,8g de 

proteínas e 22g de 

gorduras totais, dos 

quais 6,6g são saturadas 

e 0g gorduras trans; 

50mg de DHA e 50mg de 

ARA; 2,9g de fibra 

alimentar das quais 2,6g 

são GOS e 0,3g FOS; 

sódio 210mg; cálcio 

600mg; ferro 8,5mg; 

UNIDADE 240       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

potássio 670mg; zinco 

5,6. Deve possuir em 

sua composição 

vitaminas A, complexo 

B, C, D, E, K e 

nucleotídeos. 

5 Complemento alimentar 

em pó. Para cada 100g 

da fórmula não diluída, 

devem ser ofertados 

409kcal, sendo 34,2% 

provenientes de 

carboidratos, 34,2% de 

proteínas e 30,8% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula (sem 

diluição): 409kcal; 35g 

de carboidratos; 35g de 

proteínas; 14g de 

gorduras totais; 7,9g de 

gorduras saturadas; 0g 

de gorduras trans; 6g de 

fibra alimentar; 286mg 

de sódio; 889mg de 

cálcio; 18mg de ferro; 

12mg de zinco; 5,3μg de 

vitamina B12; e outros 

micronutrientes. Deve 

possuir em seus 

ingredientes, 

necessariamente: Leite 

integral, maltodextrina, 

proteína concentrada do 

soro do leite, caseinato 

de cálcio, cacau em pó, 

frutooligossacarídeos, 

vitaminas (nicotinamida, 

piridoxina, tiamina 

riboflavina, biotina, 

colecalciferol e 

cianocobalamina). Não 

deve conter glúten. 

UNIDADE 360       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

6 Fórmula padrão em pó, 

normocalórica com 

1,0kcal por 1ml, na 

diluição padrão. Deve 

apresentar dentre outros 

ingredientes, 

necessariamente: 

maltodextrina, óleo de 

girassol, proteína isolada 

do soro do leite de vaca, 

sacarose, caseinato de 

potássio obtido do leite 

de vaca, óleo de canola, 

ácido cítrico, vitamina C, 

taurina, L-carnitina, 

sulfato ferroso, vitamina 

E, sulfato de zinco, 

vitamina A, niacina, 

pantotenato de cálcio, 

vitamina D, sulfato de 

manganês, vitamina B6, 

sulfato de cobre, 

vitamina B1, vitamina 

B2, ácido fólico, vitamina 

K, biotina, vitamina B12. 

Para cada 100g da 

fórmula não diluída, 

devem ser ofertados 

464kcal, sendo 50% 

provenientes de 

carboidratos, 15,5% de 

proteínas e 34,5% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

464kcal; 58g de 

carboidratos; 0g de 

lactose; 18g de 

proteínas; 18g de 

gorduras totais; 1,8g de 

gorduras saturadas; 0g 

de gorduras trans; 0g de 

fibra alimentar; 420mg 

de sódio; 270mg de 

cálcio; 5,5mg de ferro; 

600mg de potássio; 

UNIDADE 360       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

270mg de fósforo; 80mg 

de magnésio; 3,4mg de 

zinco; 1,3μg de vitamina 

B12; 40mg de taurina; 

45mg de L-carnitina; e 

outros micronutrientes. 

7 Fórmula Infantil para 

lactentes até os 6 meses 

de vida com prebióticos 

(GOS/FOS), DHA e 

ARA, e nucleotídeos. 

Deve ser feita à base de 

proteínas lácteas 

intactas. Deve 

apresentar dentre outros 

ingredientes, 

necessariamente: 

Proteína do soro de leite, 

óleos vegetais (óleo de 

palma, óleo de canola, 

óleo de coco, óleo de 

girassol), lactose, leite 

desnatado em pó, 

galacto-oligossacarídeo, 

maltodextrina, fruto-

oligossacarídeos, óleo 

de peixe, ácido L-

ascórbico, carbonato de 

magnésio, taurina, 

cloreto de colina, sulfato 

ferroso, L-triptofano, 

sulfato de zinco, 

cloridrato de piridoxina, 

colecalcifrol, D-biotina, 

cianocobalamina. Para 

cada 100g da fórmula 

não diluída, devem ser 

ofertados 472kcal, 

sendo 46,6% 

provenientes de 

carboidratos, 7,2% de 

proteínas e 45,8% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

UNIDADE 360       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

472kcal; 55g de 

carboidratos; 8,5g de 

proteínas; 24g de 

gorduras totais, das 

quais 6,2g são gorduras 

saturadas, 0g de 

gorduras trans, 3,6g de 

ácido linoleico, 0,6g de 

ácido alfa-linolênico, 

48mg de DHA, 47mg de 

ARA, 7,9mg de EPA e 

1,9mg de colesterol; 

5,8g de fibra alimentar, 

sendo FOS 0,6g e GOS 

5,2g; 173mg de sódio; 

455mg de cálcio; 6mg de 

ferro; 481mg de 

potássio; 277mg de 

fósforo; 37mg de 

magnésio; 4,2mg de 

zinco; 17μg de selênio; 

1,3μg de vitamina B12; 

36mg de taurina; 6,9mg 

de L-carnitina; e outros 

micronutrientes. 

8 Fórmula infantil de 

seguimento, para 

crianças entre 6 meses e 

1 ano de vida. Feita a 

base de proteínas 

lácteas intactas, e deve 

possuir em sua 

composição DHA e o 

ARA. Deve conter 

lactose. Não conter 

glúten. Deve apresentar 

dentre outros 

ingredientes, 

necessariamente: 

lactose, óleos vegetais 

(óleo de girassol alto 

oléico, óleo de girassol, 

óleo de canola, óleo de 

palma), leite desnatado, 

proteína concentrada do 

UNIDADE 360       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

soro de leite, fibras 

alimentares (galacto-

oligossacarídeos e 

frutooligossacarídeos), 

óleo de peixe, óleo de 

Mortierella alpina, 

cloreto de colina, ácido 

ascórbico, taurina, 

sulfato ferroso, 

caseinato colecalciferol, 

D-biotina, 

cianocobalmina. Para 

cada 100g da fórmula 

não diluída, devem ser 

ofertados 454kcal, 

sendo 50,2% 

provenientes de 

carboidratos, 8,5% de 

proteínas e 41,6% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

454kcal; 57g de 

carboidratos dos quais 

54g são lactose; 9,6g de 

proteínas; 21g de 

gorduras totais, das 

quais 5,1g são gorduras 

saturadas, 0g de 

gorduras trans, 3,5g de 

ácido linoleico, 0,5g de 

ácido alfa-linolênico, 

43mg de DHA, 48mg de 

ARA, 13mg de EPA e 

1,9mg de colesterol; 

5,4g de fibra alimentar, 

sendo FOS 0,5g e GOS 

4,9g; 186mg de sódio; 

501mg de cálcio; 8,1mg 

de ferro; 506mg de 

potássio; 263mg de 

fósforo; 33mg de 

magnésio; 5mg de zinco; 

13μg de selênio; 1,2μg 

de vitamina B12; 34mg 

de taurina; 6,7g de L-
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

carnitina; e outros 

micronutrientes. 

9 Fórmula infantil para 

crianças a partir de 1 ano 

de idade. Deve conter 

DHA, ARA, prebióticos e 

lactose. Não deve conter 

glúten. Deve apresentar 

dentre outros 

ingredientes, 

necessariamente: 

Lactose, óleos vegetais 

(óleo de girassol, oleico, 

óleo de canola e óleo de 

palma), leite desnatado, 

proteína do soro de leite, 

fibras alimentares 

(galacto-

oligossacarídeos e fruto-

oligossacarídeos), óleo 

de peixe, óleo de 

Mortierella alpina, ácido 

L-ascórbico, taurina, 

sulfato ferroso, sulfato 

de zinco e 

cianocobalamina. Para 

cada 100g da fórmula 

não diluída, devem ser 

ofertados 455kcal, 

sendo 48,4% 

provenientes de 

carboidratos, 8,4% de 

proteínas e 41,5% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

455kcal; 55g de 

carboidratos dos quais 

52g são lactose; 9,6g de 

proteínas; 21g de 

gorduras totais, das 

quais 3g são gorduras 

saturadas, 0g de 

gorduras trans, 4,2g de 

ácido linoleico, 0,5g de 

UNIDADE 480       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

ácido alfa-linolênico, 

64mg de DHA, 67mg de 

ARA, 10mg de EPA e 

1,9mg de colesterol; 

5,4g de fibra alimentar, 

sendo FOS 0,5g e GOS 

4,9g; 186mg de sódio; 

640mg de cálcio; 8,1mg 

de ferro; 596mg de 

potássio; 320mg de 

fósforo; 38mg de 

magnésio; 5,5mg de 

zinco; 13μg de selênio; 

1,6μg de vitamina B12; 

37mg de taurina; 8,1g de 

L-carnitina; e outros 

micronutrientes. 

10 Fórmula modificada para 

nutrição enteral e oral; 

indicadapara pacientes 

com função renal 

comprometida, em 

tratamento conservador. 

Densidade Calórica: 2.0 

kcal/ml; Não contém 

glúten, isento de lactose 

e sacarose. Distribuição 

Calórica: Proteína: 7% - 

38g/L; Carboidrato: 63% 

- 230g/L; Gordura: 30% - 

39g/L; Fonte de 

Proteína: 60% Proteína 

do Soro do Leite e 40% 

Caseinato de Cálcio. 

Fonte de Carboidrato: 

100% Maltodextrina. 

Fonte de Gordura: 9% 

TCM, 79% Óleo de 

Canola, 12% Óleo de 

Girassol. Proporção de 

calorias não protéicas 

para cada grama de 

nitrogênio: 354 : 1. 

Enriquecido com Taurina 

e Carnitina. Sódio: 

UNIDADE 1800       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

2000mg/L; 

Potássio:1670mg/L; 

Osmolalidade: 

802mOsm/kg água. 

11 Suplemento de nutrição 

enteral ou oral, com 

todos os carboidratos de 

lenta absorção, com 

formula hipercalórica e 

hiperprotéica. Indicado 

para pacientes com 

estados de tolerância 

anormal á glicose, como 

do Diabetes Tipo 1 e 2 

ou hiperglicemia 

induzida por estresse. 

Não deve conter glúten. 

Deve apresentar 

densidade energética de 

0,94kcal/ml. Para cada 

100g da fórmula não 

diluída, devem ser 

ofertados 476kcal, 

sendo 42,9% 

provenientes de 

carboidratos, 17,6% de 

proteínas e 28,4% de 

lipídeos. Deve 

apresentar a cada 100g 

da fórmula sem diluição: 

476kcal; 51g de 

carboidratos dos quais 

0g são de lactose, 0g de 

sacarose; 0g de glicose; 

12g de frutose; 21g de 

proteínas; 15g de 

gorduras totais, das 

quais 1,2g são gorduras 

saturadas, 0g de 

gorduras trans, 11g de 

gorduras 

monoinsaturadas, 2,3g 

de poli-insaturadas e 

53mg de colesterol; 5,4g 

de fibra alimentar; 

UNIDADE 600       
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Item Descrição Unid. Quant. Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

405mg de sódio; 96mg 

de carnitina; 39mg de 

taurina; 482mg de cálcio; 

8,6mg de ferro; 710mg 

de potássio; 482mg de 

fósforo; 192mg de 

magnésio; 7,3mg de 

zinco; 35μg de selênio; 

5,8μg de vitamina B12; e 

outros micronutrientes. 

Osmolalidade 

420mOsm/L; Relação 

ômega 6: ômega 3 - 

23:1; Possui como 

ingredientes: 

Maltodextrina, caseinato 

de cálcio, óleos vegetais 

(óleo vegetal de girassol, 

oleico e óleo vegetal de 

soja), frutose, 

frutooligossacarídeos, 

fibra de soja, L-carnitina, 

taurina, dentre outros. 

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos. 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, 

estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para 

remunerar a execução do objeto licitado. 

LOCAL/DATA 

  

_____________________________________________ 

Nome do Responsável 
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº __/____ 

  

O Município de Goianá , com sede na Avenida 21 de dezembro, nº 850, Centro, Goianá - MG, CNPJ 

n.º 01.611.137/0001-45, neste ato representado pelo Exmo(a) Prefeito(a) Municipal Sr.(a) 

Estevam de Assis Barreiros, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa 

_______________________________,  inscrita no CNPJ sob o nº ______________/____-__, 

localizada na ____________________, nº ____, Bairro ____________, _______________ - __ , 

representada pelo Sr.(a) ________________________, inscrito no CPF nº _______________, a 

seguir denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preço, com 

fundamento no Processo Administrativo n° 118/2022  Pregão Eletrônico n° 046/2022, 

que se regerá pelas normas da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações 

posteriores e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 aplicando-se a este instrumento suas 

disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

a) Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preço visando eventual e 

futura AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/ORAL , nos termos e condições especificadas no Termo de 

Referência - Anexo I do Edital, parte integrante e inseparável desta Ata. 

b) Integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência - Anexo I do 

Edital e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes deste Processo 

de Pregão. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA 

O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preço será 31/12/2023, contados a partir da sua 

assinatura. 

No caso de assinatura eletrônica, o prazo de vigência começará a contar a partir da última 

assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata de 

Registro de Preço; 

b) Exercer a fiscalização da contratação; 

c) Publicar o extrato da Ata de Registro de Preço. 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a)  Entregar os produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência - Anexo I do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 

ou validade; 

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade 

da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

c) Cumprir com as demais obrigações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, parte 

integrante e inseparável desta Ata. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução da presente Ata correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias, para o corrente exercício, assim classificados: 

2.10.02.10.301.009.2.0066.3.3.90.32  

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

O valor total da Ata de Registro de Preço é de R$ ___________________, conforme proposta da 

contratada, parte integrante e inseparável deste instrumento. 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item Descrição Marca Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO 

A Ata de Registro de Preço deverá ser executada fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, 

nos termos do Termo de Referência - Anexo I do Edital, da presente Ata e da legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preço. 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O PAGAMENTO será efetuado conforme condições previstas no Termo de Referência - Anexo I do 

Edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A presente Ata poderá ser alterada, com as devidas justificativas, desde que por força de 

circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante 

termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

Parágrafo Segundo - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

Parágrafo Quarto - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

Parágrafo Quinto - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

Parágrafo Sétimo - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 
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d)  Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

com o órgão gerenciador. 

Parágrafo Oitavo - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos a, b, c e d 

do §7º será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

Parágrafo Nono - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor. 

Parágrafo Décimo - Na hipótese de rescisão da Ata de Registro de Preço, além das demais 

sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) 

incidente sobre o saldo reajustado dos produtos não entregues, sem prejuízo da retenção de 

créditos, e das perdas e danos que forem apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento 

ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 

que couber assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa sobre o valor da Ata de Registro de Preço conforme tabela constante no Termo de 

Referência - Anexo I do Edital, aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências 

específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a(o) Município de 

Goianá; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as 

perdas e danos ou prejuízos que a execução da Ata de Registro de Preço tenha acarretado, quando 

superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da 

CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
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A presente Ata não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser 

com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, 

devidamente motivado. 

Parágrafo Primeiro - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do 

cedente e deverá atender ao todos os requisitos de habilitação estabelecidos nesta Ata e legislação 

específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Cidade do contratante, para dirimir qualquer litígio decorrente da presente 

Ata de registro de Preço que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de 

Registro de Preço, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três ) vias de igual forma e teor, 

depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

  

Local/Data  

_________________________________________ 

Estevam de Assis Barreiros 

Prefeito  

 

________________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Contratada 

  

TESTEMUNHAS 

  

1) Ass.:_________________________________   2) Ass.:__________________________________ 

Nome:__________________________________    Nome:____________________________________ 

CPF:____________________________________   CPF:_____________________________________ 

 


